Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie
projektu „Program współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017”
Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o organizacjach rozumie się przez to organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Cel konsultacji: Uzyskanie opinii oraz uwag organizacji na temat projektu „Program współpracy
Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2013-2017”
II. Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017”
III. Termin konsultacji: od 12.03.2012r. do 12.04.2012r.
IV. Forma konsultacji: konsultacje pisemne prowadzone poprzez składnie wypełnionych
formularzy konsultacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze należy
składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16,
26-920 Gniewoszów, lub przesyłać drogą elektroniczną na adresy: gmina@gniewoszow.pl do dnia
12.04.2012r. włącznie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu.
Uwagi nadesłane po terminie nie zostaną nieuwzględnione;
V. Zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektu „Programu mogą składać
organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, prowadzące działalność na
terenie Gminy Gniewoszów.
VI. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Zastępca Wójta Gminy Bogdan
Przychodzeń.
VII. W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą
mi.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie konsultacji. Powyższa informacja oraz
wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w
przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia
konsultacji.
VIII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Zasadach konsultacji
przyjętych Uchwałą Nr XI/63/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21.11.2011r. roku w sprawie
określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

IX. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Gniewoszów w formie uzasadnienia
do projektu uchwały Rady Gminy Gniewoszów w sprawie uchwalenia „Program współpracy
Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2013-2017”
X. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a więc nie są wiążące dla organów samorządu
gminy.
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