
ZARZĄDZENIE NR 82/2014 

WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW 

z dnia 1 grudnia 2014 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. 1118 j.t .) projektu 

uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy 

Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi 

zadania publiczne na rok 2015. 

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

(Dz. U. 2013.594 j.t.) oraz Uchwały Nr 79/IX/2011 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 

31 października 2011 r. zarządza się co następuje:  

§ 1.  

Ogłaszam konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne 

w roku 2015, który to projekt wraz z projektem uchwały Rady Gminy Nowy Duninów 

w sprawie jego przyjęcia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.  

Cel konsultacji  

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego 

programu współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

§ 3. 

Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015. 

§ 4. 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 grudnia 2014 r. godz. 7.15. 

2. Termin zakończenia konsultacji: 9 grudnia 2014 r. godz. 15.00. 

§ 5. 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach. 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. 1118 j.t.). 



§ 6. 

Forma i miejsce konsultacji 

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać z wykorzystaniem 

aktualnego formularza konsultacji stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia 

w terminie do dnia 9 grudnia 2014 r. do godz. 15.00: 

1) elektronicznie na adres: ug@nowyduninow.info.pl (w temacie wiadomości proszę 

wpisać: „Konsultacje – program współpracy 2015”), 

2) faxem na numer 24/261 02 36, 

3) w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro), 

 

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny będzie od dnia 1 

grudnia 2014 r.: 

1) na stronie internetowej gminy Nowy Duninów: www.nowyduninow.info.pl w 

zakładce „NGO”, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej: http://ugnowyduninow.bip.org.pl, 

3) w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro). 

3. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi i propozycje: 

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji 

społecznych, 

2) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale po 9 grudnia 2014 r. po godz. 

15.00, 

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do 

reprezentowania organizacji. 

§ 7. 

1. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest referat Organizacyjny i 

Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Nowym Duninowie 

2. Informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym 

Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów – osoba do kontaktu – Katarzyna 

Majchrowska 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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