
ZARZĄDZENIE NR 82/2016
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/271/09 
Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w Gminie Sułkowice-

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

§ 2. 

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 
działające na terenie Gminy Sułkowice.

§ 3. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

§ 4. 

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie projektu programu, 
a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.

§ 5. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu programu, na druku stanowiącym 
Załącznik do Zarządzenia, który można:

1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub

2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01).

§ 6. 

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie 
internetowej Gminy.

§ 7. 

Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na 
stronie internetowej Gminy.

§ 8. 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji Urzędu Miejskiego.

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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  Załącznik  

 do Zarządzenia Nr 82/2016 

 Burmistrza Gminy Sułkowice 

 z dnia 17 października 2016 r. 

FORMULARZ KONSULTACJI 

projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 na rok 2017” 

 

Lp. Wskazanie dotychczasowych zapisów,  

które Państwa zdaniem wymagałyby 

zmiany 

Proponowana treść 

zmiany 

Uzasadnienie 

proponowanych zmian 

 

1. 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

  

 

…... 

 

   

 

Dane uczestnika konsultacji: 

 

Nazwa organizacji 

 

 

 

Adres organizacji 

 

 

 

Działalność statutowa 

organizacji w zakresie 

obejmującym zapisy  

konsultowanego projektu 

 

 

 

Imię i nazwisko  

oraz funkcja osób 

reprezentujących organizację 

 

 

 

       ……………………………………. 

       ……………………………………. 

       data, podpisy osób reprezentujących podmiot  

wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji 

 

Uwaga: 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice 

lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu w dniach od 24 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.  
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