
    Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  41/2013 

    Wójta  Gminy  Kluczewsko  

    z  dnia  2 9 października  2013  roku  

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy 

Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi na 2014rok  

 

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

(tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 

234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/12/2011 Rady Gminy Kluczewsko z 

dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

Gminy Kluczewsko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam 

co następuje : 

 

§  1. Przeprowadzić konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.  

 

§  2. Przedmiot i forma konsultacji: 

 

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy 

Kluczewsko na temat projektu „Program Współpracy Gminy Kluczewsko z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2014”.  

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnego zgłoszenia uwag do zapisów 

„Programu Współpracy”. 

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.  

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. 

 

§  3. Termin konsultacji: 

 

1. Konsultacje w formie pisemnej trwają od dnia 05 listopada  do dnia 12 listopada 2013 roku. 

2. Projekt „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” zostanie 

zamieszczony w dniu 04 listopada  2013 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Kluczewsko : www.kluczewsko.gmina.pl   w zakładce aktualności, oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy.  

3. Uwagi do „Projektu Współpracy” można składać na adres Urzędu Gminy Kluczewsko ul. 

Spółdzielcza 12, w terminie określonym w pkt 1 do godziny 15
00 

w Punkcie Obsługi 

Interesanta. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.  

4. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone zestawienie opinii i uwag do „Programu 

Współpracy” i przedstawione Wójtowi Gminy celem rozpatrzenia uwag.  

5. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Kluczewsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

§  4. Postanowienia końcowe: 

 

1) Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.kluczewsko.gmina.pl/

