
ZARZ4DZENIE NR 73
WOJTA GMINY LAGIEWNIKI

z dnia 5 listopada 2020 r.

wsprawie przeprowadzenia konsiiltacji pi ojektu uchwaly w sprawie „Roczuego programu
wspolpracy Gminy Lagiewiiiki z organizacjaniipozarzjjdo^vymioi azz innymi podmiotami

prowadzjjcj'ini dzialalnosc pozytku publicznego na 2021 rok".

Na podstawie ait. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy samorzqdzie gminnyin (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialahiosci pozytku publicznego i o wolontaiiacie (Dz. U.
z2020r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwaly Nr XIl/81/15 Rady Gminy Lagiewniki z dnia
24 wrzcfflia 2015r. w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi
i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialahiosc pozytku publicznego projektow aktow prawa
miejscow^o w dziedzinach dotyczqcych ich dzialalnoki statutowej, zai'z^dzam co nast^puje:

§1.

1.Przeprowadza si? konsultacje projektu uchwaly wsprawie „Rocznego programu wspolpracy
Gminy Lagiewniki z organizacjami pozai'zfjdowymi oraz muymi podmiotami prowadzjjcymi
dzialahiosci pozytku publicznego na 2021 rok".

2. Projekt uchwaly, o ktorym inowa w ust. 1 stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzeuia.

3. Zai'zqdzenie wraz z infoiinacjt} o konsultacjach zamieszczone zostanie: w Biuletyuie Infonnacji
Publicznej, na stronie intemetowej Gmmy oraz na tablicy ogloszeii w Urz?dzie Gminy Lagiewniki.

§2.

Konsultacje b?dq przeprowadzone w tennmie od 06 do 16 listopada 2020r.

§3.

1. Konsultacje przeprowadzone zostanq w fonnie:

1) zamieszczenia projektu uchwaly w Biuletyuie Infonnacji Publicznej oraz na stronie
intemetowej Gminy Lagiewniki wraz z mfonnacj^ o mozliwosci zglaszania uwag do projektu
uchwaly w tenninie wskazanym w § 2.

2) wypehiienia arkusza konsultacyjnego w fonnie elektionicznej lub papieiowej udost?pnionej
na stronie intemetowej lub w urz?dzie w tenninie wskazanym w § 2.

2. Uwagi do projektu uchwaly nalezy skladac pisannie w Punkcie Obslugi Klienta Urz?du Gminy
lub elektronicznie na adres: gmma@lagiewniki.pl

3. Uczestnicy zglaszaj^ swoje uwagi na formularzu pomocniczym stanowifjcym zalqcznik nr 2 do
niniejszego Zarzqdzenia.

§4.

Do udziahi w konsultacjach uprawnione sq organizacje pozaizqdowe ipodmioty wymienione
w ait. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialahiosci pozytku publicznego i o wolontaiiacie
dzialajqce na terenie Gminy Lagiewniki.

§5.

Wykonanie Zai'zadzenia powiaza sie - Inspektorowi ds. oswiaty i polityki spolecznej Urzedu
Gminy Lagiewniki.

§ 6. GMINY LAGpWNIKI
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

JarosW^ Tyniec
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