Zarządzenie Nr 94/2014
Wójta Gminy Trzyciąż
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania
publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:
§1
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015.”
§2
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 31 października 2014 r. do dnia
14 listopada 2014 r.
§3
Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Trzyciąż, na stronie internetowej Gminy Trzyciąż oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§4
Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii lub wniesieniu pisemnych uwag do treści
projektu uchwały wymienionej w § 1.
§5
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzące działalność statutowa na terenie Gminy Trzyciąż.

§6
Opinie i uwagi wnoszone pisemnie należy składać do Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353
Trzyciąż 99 bezpośrednio w sekretariacie urzędu, za pośrednictwem poczty lub przekazać
drogą elektroniczną na adres: trzyciaz@ug.pl, w terminie określonym w § 2.
§7
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie
opinii jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Sportu.
§8
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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