
WÓJT GMINY
MIETKÓW

Zarządzenie Nr 52/2015

Wójta Gminy Mietków
z dnia 02 października 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy
Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2016 roku"

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (j.t, Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII19l/20l0 Rady
Gminy Mietków z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Rocznego Programu Współpracy
Gminy Mietków z tymi organizacjami, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu
Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku". Projekt Rocznego Programu
Współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu
uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§2

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 05 października 2015 r. do
16 października 2015 r.

§3

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) mające swoją siedzibę na
terenie gminy Mietków.

§4

1.Projekt Programu Współpracy wraz z informacją o konsultacjach (w tym formularz
konsultacji) zamieszczony zostanie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie - bip.mietkow.pl w zakładce "organizacje

pozarządowe"
b) na stronie internetowej urzędu - www.mietkow.pl - zakładka aktualności
c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mietkowie

§ 5

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu
programu.



2. Uwagi i opime wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie
wskazanym w § 2 w następujący sposób:
- w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,
- osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081
Mietków, w godzinach pracy urzędu.

3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik wyznaczony do
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


