Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 71/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
z dnia 12.10.2011 roku

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
1. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki przedstawia do konsultacji projekt uchwały
w sprawie „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”.
2. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003r. , poz. 873
z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia Uchwały nr XLII/280/2010 Rady
Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
3. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
prowadzące działalność na terytorium Gminy Żarki.
4. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.
5. Projekt „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku” zostanie
opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Żarki.
6. Uprawionym organizacjom przysługuje prawo do zgłaszania opinii i uwag do projektu
uchwały na piśmie w terminie od 14.10.2011r. do 31.10.2011r., na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia:
- drogą elektroniczna na adres: poczta@umigzarki.pl,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki
15/17, 42-310 Żarki.
7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich
organizacji.
8. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg
konsultacji oraz ich wynik. Informację zatwierdzoną przez Burmistrza, dołącza się do
projektu uchwały w celu przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej.

