Zarządzenie Nr 27/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Narol
z dnia 13.09.2016 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia ,, Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2017 rok”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 446), art. 5 ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t. j. DZ.
U. z 2016, poz.239 ze zm.) oraz uchwały nr 58/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia
2011 r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:
§1
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych 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, dotyczących projektu uchwały ,,Rocznego programu
współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, których celem jest poznanie stanowiska sektora
pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Ogłoszenie o
konsultacjach społecznych stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Określa się:
1. Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 13.09.2016 r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 04.10.2016r.
3. Zasięg terytorialny przeprowadzanych konsultacji: terytorium Gminy Narol
3. Konsultacje odbywać się poprzez zamieszczenie projektu programu współpracy, stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Opinie oraz uwagi w formie pisemnej można składać
na formularza uwag i wniosków, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, poprzez
złożenie przez uprawnione organizacje. Opinie i uwagi będzie można składać w następujący
sposób:
1. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1,37-610 Narol, lub
2. osobiście poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol
4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji oraz sporządzenie
sprawozdania jest Rafał Steczkiewicz – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Narol.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w
Narolu.

