
                                                Zarządzenie Nr 70/ 2016 

                                                 Wójta Gminy Michów  

                                              z dnia  27 października 2016 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych „ Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Michów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy    

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok 2017”. 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   

z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm. ) oraz § 3 Uchwały Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Michów            

z dnia  29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego                               

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - zarządzam, co następuje; 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Michów w sprawie  

przyjęcia na rok 2017 „ Programu współpracy gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi       

i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego”, który stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

  

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

uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia  27 października   do  7 listopada  2016 r.    

§ 4.  Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące 

działalność pożytku publicznego na terenie gminy Michów . 

§ 5. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Michów, oraz na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michów. 

§ 6. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu rocznego  

Programu Współpracy na 2017 r. 

§ 7. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na Formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia, należy składać do Urzędu Gminy Michów ul. Rynek I 16, 21-140  Michów 

lub przekazać drogą elektroniczną na adres sekretariat@michow.eurzad.eu. w terminie określonym 

w § 3. 

§ 8. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

§ 9. W dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Michowie ostateczne 

spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gminy Michów w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy Michów sprawie  przyjęcia na rok 2017 

„Programu współpracy gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami                          

w zakresie działalności pożytku publicznego 

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                   Wójt Gminy 

                                                                                       mgr inż. Janusz Jankowski 
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