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z dnia 31 pazdziemika 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarza.dowymi oraz podmiotami,
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie Rocznego Programu Wspotpracy Gminy Przeworno
z organizacjami pozarza_dowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dziatalnosci pozytku publicznego io wolontariacie na rok 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy zdnia 8 marca 1990 oku osamorza_dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z2001 r. Nr 142 poz. 1591 zpozn. zm.) wnawiazaniu do art. 5a ust 1
ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziatalnosci pozytku publicznego iowolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z pozn. zm.) oraz § 3 Uchwaty Nr XLVII/292/10
Rady Gminy Przeworno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu
konsultowania z organizacjami dziatalnosci pozytku publicznego lub organizacjami
pozarza_dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy projektow aktow prawa
miejscowego wdziedzinach dotycza_cych dziatalnosci statutowej tych organizacji
zarz^dzam co nast^puje:

§ 1. 1. Przeprowadzic z organizacjami pozarza^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej
ustawaj konsultacje dotycza_ce projektu uchwaty Rady Gminy Przeworno wsprawie przyjecia
Programu wspotpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarza_dowymi oraz podmiotami,
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy dziatalnosci pozytku publicznego io wolontariacie na
rok 2013, zwanego dalej Programem.

2. Przedmiotem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarza_dowych
w sprawie projektu uchwaty dotyczcjcej Programu w zakresie realizowania lokalnej
polityki wspierania aktywnosci pozytku publicznego.

3. Konsultacje, o ktorych mowa w ust.l zostana. przeprowadzone w okresie od dnia 31
pazdziemika 2012 r. do dnia 14 listopada 2012 r.

4. ZasiQg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarzqdowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadza.ce dziatalnosc na terenie Gminy
Przeworno.

5. Konsultacje b^da. przeprowadzone pisemnie. Organizacje zgtaszaja. swoje opinie
i uwagi do proponowanego projektu uchwaty na formularzu zgtoszeniowym
stanowia_cym zatqcznik do udhwaty Nr XLVII/292/10 Rady Gminy Przeworno zdnia 5
listopada 2010 r. Formularz j^st dost^pny na stronie intemetowej Gminy Przeworno,
wBiuletynie Informacji PubliCznej Gminy Przeworno oraz tablicy ogtoszeh wsiedzibie
UrzQdu Gminy w Przewornie, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno. Wypetniony
formularz nalezy sktadac w terminie okreslonym w ust. 3 w sekretariacie Urz^du
Gminy w Przewornie lub drogq elektroniczna. na adres e-mail
sekretariat(5)przeworno.p|.

6. Osoba. odpowiedzialna. za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjasnieri
i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny Urz^du Gminy, do ktorego zadah
naleza. sprawy organizacji pozarz^dowych.



7. Nieprzedstawienie opinii w
z prawa jej wyrazenia.

8. Tresc informacji o przeprowadzeniu konsultacji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego
zarzgdzania.

9. Z przebiegu konsultacji zostanie sporzqdzony protokot zawieraja_cy informacjej
o formie zawiadamiania, o terminie konsultacji, temacie konsultacji i wynikach
konsultacji.

§2. Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwaty wsprawie przyj^cia Programu zostanie
przedtozony do uchwalenia Radzie Gminy Przeworno.

§3. Wykonanie zarz^dzenia powierza sie_ Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarz^dzenie podlega ogtoszeniu na tablicy informacyjnej Urz^du Gminy w Przewornie
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

terminie, o ktorym mowa w ust. 3 oznacza rezygnacje.
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