
ZARZ^DZENIE NR 80 /OR/2014
Wojta Gminy Lodygowice
z dnia 14 sierpnia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o Dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie Programu wspolpracy Gminy
Lodygowice z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3
ust. 3 o Dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 200 Ir. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) w nawi^zaniu do art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o Dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 234 poz. 1536 z pozn. zm.) oraz § 3b Uchwaly Nr XVIII/190
/2012 z dnia 31 lipca 2012r. Rady Grainy Lodygowice w sprawie okreslenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z Rada^ Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego
w dziedzinach dotycza^cych dzialalnosci statutowej organizacji

zarzjjdzam co nastepuje :

§1

1. Przeprowadzic z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o Dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ( zwanej dalej ustawaj
konsultacje dotycz^ce projektu uchwaly Rady Gminy Lodygowice w sprawie przyj^cia
Programu wspolpracy Gminy Lodygowice z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami,
0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2015, zwanego dalej Programem.
2. Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetow i zasad wspolpracy finansowej
1 pozafmansowej przez samorza_d Gminy Lodygowice w zakresie pozytku publicznego
wroku 2015.
3. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarzadowych
w sprawie projektu uchwaly dotycz^cej Programu w zakresie realizewania lokalnej polityki
wspierania aktywnosci pozytku publicznego.
4. Konsultacje, o ktorych mowa w ust. 1 zostana^ przeprowadzone w okresie od dnia
14 sierpnia 2014 r. do dnia 15 wrzesnia 2014r.
5. Zasi^g terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarzajdowe oraz podmioty
wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, prowadzace dzialalnosc na terenie Gminy Lodygowice.
6. Konsultacje be_da^ mialy form? umieszczenia formularza na stronie internetowej Urz?du
Gminy Lodygowice w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu
uchwaly. Wzor formularza zmian do projektu Programu, o ktorym mowa w ust. 6 stanowi
zal^cznik nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.



7. Osoba^ odpowiedzialna^ za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjasnien i przyjmowanie
opinii jest pracownik merytoryczny Urz?du Gminy, do ktorego zadari naleza^ sprawy
organizacji pozarzajdowych.
8. Tresc informacji o przeprowadzeniu konsultacji stanowi zalajcznik nr 2 do niniejszego
zarzajdzenia.
9. Z przebiegu konsultacji zostanie sporzadzony protokol zawierajajsy informacjf: o formic
zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie konsultacji i wynikach konsultacji.

§2

Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwaly w sprawie przyj?cia Programu zostanie
przedlozony do uchwalenia Radzie Gminy Lodygowice.

§3

Wykonanie zarzajdzenia powierza si$ Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarzajdzenie podlega ogloszeniu na tablicy informacyjnej Urz^du Gminy w Lodygowicach
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Gminy Lodygowice.

§5

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zaiajcznik nr 1
do Zarzadzenia nr 80/OR/2014

Wojta Gminy Lodygowice
z dnia 14.08. 2014r.

Formularz zmian do projektu Programu wspolpracy Gminy Lodygowice \ 2015 roku z organizacjami pozarz^dowymi oraz
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Dzialalnosci Pozytku publicznego i o wolontariacie

Termin zgiaszania opinii do projektu uchwaty: od 14.08.2014 r. do 15.09.2014 r.

Lp.
Stan zapisu w projekcie Programu

wraz z nr rozdziatu i punktu

Sugerovvana zmiana
(konkretny sugerowany zapis rozdzialu

i punktu)
Uzasadnienie

Podmiot zglaszaj^cy propozycje Imi£ i nazwisko osoby
Dane kontaktowe

(adres, nr telefonu, adres poczty
, , x • '\)

„
. . .wypelnienia



Zalacznik nr 2
do Zarzadzenia nr 80/OR/2014

Wojta Gminy Lodygowice
zdnia 14.08. 2014r.

Konsultacje projektu Programu wspolpracy Gminy Lodygowice
z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o Dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o Dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z pozn. zm.)
Wqjt Gminy Lodygowice zaprasza organizacje pozarza^dowe oraz podmioty, o ktorych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzace dzialalnosc na terenie Gminy Lodygowice, do konsultacji
projektu Programu wspolpracy Gminy Lodygowice z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2015.

Projekt zostal opracowany przez referat organizacyjny Urz?du Gminy Lodygowice na
podstawie zalozen realizowanych w Programie na 2014r.

Opracowywany program b^dzie stanowic podstaw^ wspolpracy Gminy Lodygowice
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywnosci pozytku publicznego.

Z projektem Programu mozna zapoznac si? na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urz^du Gminy, na stronie internetowej www.lodygowice.pl oraz na tablicy ogloszeh Urz^du
Gminy Lodygowice.

Propozycje i uwagi prosimy zglaszac od dnia 14.08.2014r. do dnia 15.09.2014 r., poprzez
przeslanie formularza zmian do projektu Programu wspolpracy, na adres poczty
elektronicznej: gmina@lodygowice.pl, lub zlozyc osobiscie w Biurzfe Obslugi Klienta Urz^du
Gminy Lodygowice, ul. Pilsudskiego 75.

Formularz zmian do projektu Programu wspolpracy, jest dost^pny w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urz^du Gminy Lodygowice.


