ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2012
WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
zarządzam, co następuje:
§1
1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.
2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażania pisemnej opinii.
3. Niniejsze zarządzenie podlega zamieszczeniu:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanowice;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanowice.
4. Określa się:
- termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 07 listopada 2012 r.
- termin zakończenia konsultacji na dzień: 21 listopada 2012 r.
5. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w terminie
określonym w ust. 4 z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. działalności gospodarczej, a nadzór nad jego
wykonaniem będę sprawował osobiście.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.173.2012
Wójta GminyKrzyżanowice
z dnia 30 października 2012 r.

FORMULARZ KONSULTACJI
Przedmiot i zakres konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Termin konsultacji:
od 2012-11-07 do 2012-11-21
Forma konsultacji:
• pisemnie na adres: Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice
D A N E O R G A N I Z A C J I:
Nazwa organizacji, nr w
KRS lub w innym rejestrze
Adres organizacji:
Imię i nazwisko
przedstawiciela organizacji
zgłaszającego opinię:
Adres e-mail
organizacji:

Tel./fax. organizacji:
ZGŁASZANE
Lp.

Paragraf
ust. pkt.

PROPOZYCJE

Obecny zapis w
projekcie:

Z M I A N (opinie, uwagi):

Proponowany zapis
zgłaszany przez
organizację

Uzasadnienie

1.

2.

3.

UWAGI:
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................
Miejscowość, data

..............................................
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania organizacji

