
Zarządzenie Nr 157/12
Burmistrza Trzcianki

z dnia 17 października 2012 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  projektu  „Programu 
współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
innymi podmiotami,  prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na terenie gminy na 2013 rok”

Na podstawie  art.  30 ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U.    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5a  ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z  2010,  Nr  234,  poz.  1536  ze  zm.),  w  związku  z  §  3  ust.  1 Regulaminu 
przeprowadzania  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej  tych organizacji,  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/369/10 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przeprowadzania  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu „Programu współpracy 
gminy  Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2013 rok”, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§  2.  Celem  konsultacji  jest  poznanie  stanowiska  sektora  pozarządowego 
w zakresie projektu będącego przedmiotem konsultacji. 

§  3.  1.  Termin  rozpoczęcia  konsultacji, ustala  się  na  dzień 
18 października 2012r., a termin zakończenia konsultacji - na dzień 5 listopada 2012r. 

2. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu 
Miejskiego Trzcianki.

§ 4. Opinie i uwagi wnoszone na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia, będą przyjmowane w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim 
Trzcianki,  ul.  Sikorskiego  7,  64-980  Trzcianka  oraz  drogą  elektroniczną,  pod 
adresem: sport@trzcianka.pl



§ 5.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Rozwoju 
Gospodarczego   i Promocji Gminy.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


