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Wójta Gminy Gdów

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsu|tacji z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami

prowadzqcymi działalność pożytku pub|icznego projektu uchwaty Rady Gminy Gdów w sprawie

Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami

prowadzqcymi działaIność pożytku pub|icznego, na rok 2013.

Na podstawie art.  30 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

(tekst jedno|ity Dz. U. zfoo1' r.  Nr !42, poz. 1591 z poŹn. zm'), art.5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2oo3 r. o działaIności pożytku pubIicznego io woIontar iacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr

234, poz. .J'536 z poźn, zm.) oraz 5]. ust.3 uchwały Nr Lxxx/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10

|istopada Zoi:o r '  w sprawie okreś|enia szczegótowego sposobu konsu|towania z organizacjami

pozarzqdowymi i  innymi podmiotami prowadzqcymi działa|ność pożytku pub|icznego aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działaIności statutowej tych organizacj i ,  Wójt Gminy Gdów

zarządza, co następuje :

Postanawia się poddać konsultacji akt prawa miejscowego, projekt uchwały Rady Gminy

Gdów W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami

pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziataIność pożytku pub|icznego, na

rok 2013.

Termin rozpoczęcia konsultacji usta|a się na dzień 8listopada 2oL2r. a zakończenia na dzień

16listopada ŁOLZr.

Celem konsultacj i  jest zebranie opini i ,  uwag i  propozycj i  od przedstawiciel i  organizacj i

pozarzqdowych i  innych podmiotów prowadzqcych działaIność pożytku pubIicznego na temat

proponowa nych zapisów w przedmiotowym projekcie '

D|a przeprowadzenia konsu|tacj i  usta|a s ię następujqcq formę:

1) Projekt uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie Programu współpracy Gminy Gdów z

organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi działa|ność pozytku

pub|icznego, na rok 2O]-3 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Gdów oraz

na tab|icy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, ,
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2) W ramach konsu|tacj i  społecznych przedstawicie|e organizacj i  pozarzqdowych i innych
podmiotów prowadzqcych działaIność pożytku pubIicznego mogq składać wnioski i
propozycje zmian w projekcie uchwały pisemnie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy
Gdów |ub na adres pocztowy Urzędu Gminy Gdów, u|. Rynek 40; 32-420 Gdów, do dnia
zakończenia konsu|tacj i t j .  do dnia 16 | istopada( decyduje data wpływu);

5. Po przeprowadzeniu konsu|tacj i  i  rozpatrzeniu uwag, projekt uchwały zostanie poddany pod
głosowanie Rady Gminy Gdów.

Komórkq organizacyjnq Urzędu Gminy Gdów odpowiedziaInq za przeprowadzenie konsultacj i
jest Referat Przedsięwzięć Społeczno-Gospodarczych Gminy.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacj i  zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Gminy Gdów oraz na tab|icy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gdów.

Z przebiegu konsu|tacj i  zostanie sporzqdzony protokół.

lnformacje o wynikach i  uwagach konsu|tacj i  zostanq zamieszczone na stronie internetowej
Gminy Gdów oraz na tab|icy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gdów.
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Wykonanie Zarzqdzenia powierza się kierownikowi Referatu Przedsięwzięć Spoteczno-Gospodarczych
Gminy .

Zarzqdzenie wychodziw życie z dniem podpisania.
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