ZARZĄDZENIE NR 507i18
WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia

25

pździemika 20 l8

r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Sędziejowice

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy
o działalnościpoi{tku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalnośćpożytku

publicznego na 2019 rok

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U.
z2018r. poz.994, 1000, 1349 i1432), art.Sa ust. 1i2 ustawy z dnia 24 kvłietnia 2003r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z20l8 r. poz. 450, 650, 723 i 1365)
oraz uchwĄ nr III/12I10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalnościpożrytku publicznego lub

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziędzinach
dotyczących działalnościstatutowej tych organizacji Qz Urz. Woj, Łódzkiego z 2011 r. Nr 36,
poz. 325) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w ań. 3 ust.3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej
organizacjami pozarządowymi konsultacje doĘczące projektu programu wspóĘracy Gminy
podmiotami, o których mowa
Sędziejowice z organizacjuni pozarządowymi
wolontariacie, prowadzącymi
w ań. 3 ust.3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i
działalnośćpoży.tku publicznego na 2019 rok, zvłanego dalej programem.

oraz

o

2. Celem konsultacji programu jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej
pozafinansowej
przez gminę Sędziejowice w zakresie pożytku publicznego na 2019 rok.
i
3. Przedmiotem konsultacji programu jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych

w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania akĘwnościpożytku publicznego.
4, Konsultacje, o których mowa w ust.
pńdziemika
201 8 r, do dnia 7 listopada 201
25

1

zostaną przeprowadzone w okesie

od

dnia

8 r.

S.Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu stanowi załącznik nr l do
ninieiszę go zarządzenia.
6,

Wzór formularza zmian do projektu programu stanowi zŃącznik nr

2

do niniejszego

zarządzenia,

przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwĄ w sprawie pnyjęcia programu
współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpoĄtku publiczlego i o wolontariacie, prowadzącymi
działalnośó pożytku publicznego na 20l9 rok zostanie przedłożony Radzie Gminy Sędziejowice.
§ 2.
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§ 3. Zanądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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ZńącznikNt

1

do zarządzenia Nr 507/18

Wójta Gminy Sędziejowice

z dnia 25 pażdziemika 2018 r.

WóJT GMINY SĘDZIEJOWICE

oglasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpoĘtku publicznego i o

wolontariacie.

Realizując uchwałę nr III.l-],2l10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalnościpożytku

publicznego

lub

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust, 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, pĄektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej tych organizacji (Dz.
Urz. Woj. Łidzkiego z 2011 r. nr 36, poz. 325)

Przedmiotem konsultacji jest program wspóĘracy Gminy Sędziejowice z organizacjami
pozaruądowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalnośó pożytku publicznego na 2019 rok.
1.

2. Z projelłem programu można zapoznać się w BiuleĘnie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej gminy oraz na tablicy Urzędu Gminy Sędziejowice.
3.

Konsultacje będą trwać od 25 października 2018 r. do 7 listopada 2018 r.

uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 7listopada 2018 r.
formularzu opinii dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej
4.

Opinie

i

na

www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie intemetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub
w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.

4.Nie przedstawienie opinii
rezygnację z prawa

ld:

w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza

dojej wyrażania.
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ZĄcznikNr

2 do zarządzenia

Nr 507/18

Wójta Gminy Sędziejowice

z dnia 25 pńdziernika 2018

r.

Formularz uwag do projektu
programu współpracy Gminy §ędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w ań, 3 ust. 3 ustawy o dzialalności porytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzonymi działalnośćpożytku publicznego na 2019 rok.
Uwagi do projektu
programu współprary Gminy Sędziejowice z organżacjami pozarządovtymi oraz
podmiotami łymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpoźrytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzonymi działalnośćpołtku publicznego na 2019 rok
uzasadnienie
Proponowane zmiany
Lp.
Aktualny zapis
proglamu
ż
3

4

Inne uwagi

Dane podmiotu zglaszaj ącego uwagi
Nazwa organizacji
zńaszaiącęi uwaei
Imię i nazwisko osoby
zgłaszaj ącejl status
zńaszaiącęEo w or$anizacii
Dane teleadresowe
(adres do korespondencji,
telefon, e-mail)
Data i podpis osoby
zńaszaiącej uwagi
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