Zarządzenie nr 87/ 2016
Wójta Gminy Kramsk z dnia 18.{0.2016 r.
. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotaml, o których mowa w ań.3 ustawy
z dnia 24 kwietnla 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2017.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym Dz'U' z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z2016 r. poz.239 ze zm).
i Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr Xl/51/15 Rady Gminy Kramsk z dnia
21 września 2015 r. W sprawie określenia regulaminu konsultacji (Dz' Uz. Woj. Wlkp. z dnia
29 wześni a 2015r' poz. 5498)'
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Zaządza się przeprowadzenie konsultacji zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w ań.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie.
l. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest ,, Program współpracy Gminy Kramsk z organizacjami
pozaządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ań' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r.o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".
ll. Cel konsultacji.

Konsultacje przeprowadza

się W celu poznania opinii organizacji pozaządowy

podmiotów wymienionych w art. 3 ust' 3 ustawy
pożytku publicznego i o wolontariacie .

z

oraz.

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

!. Gzas rozpoczęcia i zakończen ia kons u ltacj i.
Konsultacje rozpoczną się 19.1 0'2016r. i będą trwaó do 03.1 1 .2016r.
l

!

lV. Forma konsultacji.
Uwagi i opinie dotyczące Programu Współpracy na rok 2017, naleŻy składać na formularzach
stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty na adres: Uzędu Gminy Kramsk, ul. Chopina 12,62-511 Kramsk
z dopiskiem ,, Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi''
- drogą e-mailową na adres: dzialalnosc'oospodarcza@kramsk.pl, 9mina.kramsk@kramsk.p|
lub osobiście pok.nr 2o w nieprzekraczalnym terminie do 03.11.2016r.
- podczas bezpoŚrednich konsultacji, które zostaną pzeprowadzone W dniu 25.10.2016r. ,
w godz. 1330 - 1530 (sala narad Urzędu Gminy Kramsk)'
programu zamieszczony zostanie
stronie gminy Kramsk
http://www.gminakramsk.pl/ zaĘadka ogłoszenia , w Biuletynie lnformacji Publicznej zakładka
organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń uzędu oraz zostanie przesłany drogą
e-mailowa do organizaĄi pozarządowych działĄących na terenie gminy Kramsk.

na

PĄekt

V. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
Pomocniczości, pańnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji orazjawności.
Vl. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Andzej Nowak - Doradca Wójta.
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Wykonanie zarządzenia powieza się Sekretazowi Gminy.
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