ZARZĄDZENIE NR 98/2019/WG
WÓJTA GMINY KRZESZYCE
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 paździenika
2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.
poz. 1696 z późn. zm) oraz Uchwały nr XI/58/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krzeszyce zarządza co
następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
§ 2. 1. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 10 października 2019 roku i trwają do dnia 31 października
2019 roku.
2. Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej na adres e-mail: mbuczkowska@krzeszyce.pl
pisemnie na adres: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, faxem na numer:
95 7573086, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzeszyce, w godzinach pracy urzędu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik do zarządzenia Nr 98/2019/WG
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 9 października 2019 r.
Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje projektu uchwały:
Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok.
w terminie od 10 października 2019 roku do 31 października 2019 roku
1. Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej na adres e-mail: mbuczkowska@krzeszyce.pl oraz
pisemnie
na
adres:
Urząd
Gminy
Krzeszyce,
ul.
Skwierzyńska
16,
66-435 Krzeszyce, faxem na numer: 95 7573086, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzeszyce,
w poniedziałki i piątki w godzinach od 7:30- 15:00, w środy i czwartki od godz.7:30 do godz. 15:30, we wtorki
w godzinach od 7:30 do 16.30
2. Podmiotami mogącymi brać udział w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 ze zmianami)
3. Konsultacje odbywają się na terenie Gminy Krzeszyce i dotyczą podmiotów wymienionych
w ust. 2 niniejszego ogłoszenia posiadających siedzibę na terenie gminy Krzeszyce lub
działających na rzecz gminy Krzeszyce .
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzeszyce www.krzeszyce.pl
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzeszyce,
4) w wersji papierowej we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy –
pokój nr 26.
6. Ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag
i opinii ukaże się w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji na:
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzeszyce www.krzeszyce.pl
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzeszyce.
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