STRZ PRASZKJ
13
ZARZJ\DZENIE Nr Or. 0151/71/2010
Burmistrza Praszki
z dnia 04 listopada 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych PROJEKTU ROCZNEGO
PROGRAMU WSPOI:.PRACYGMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZJ\DOWYMI ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI PROWADZJ\CYMI DZIAI:.ALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO NA ROK
2011.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.) oraz uchwafy nr 348jXLIIj2010 Rady Miejskiej w Praszce z
dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczegofowego sposobu konsultowania z radami dziafalnosci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci pozytku publicznego i wolontariacie projektow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziafalnosci statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj.Op.
z dnia 20.10.2010 r, nr 121, pOZ. 1349) zarzqdza si~ co nast~puje:

§ 1.
Poddaje si~ konsultacjom spofecznym Program Wspofpracy Gminy Praszka z organizacjami
pozarzqdowymi i innymi organizacjami prowadzqcymi dziafalnosc pozytku publicznego na rok 2011,
stanowiqcy zafqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§2
Okresla
1)
2)
3)

si~:
termin rozpocz~cia konsultacji na dzien: 05 Iistopada 2010 r.
termin zakonczenia konsultacji na dzien: 09.11.2010 r.
zasi~g terytorialny przeprowadzanej konsultacji: terytorium Gminy Praszka.

§3
1.

2.

3.

Konsultacje spofeczne zostanq przeprowadzone w formie wyrazenia opinii lub przedfozenia
uwag do zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogfoszen i stronie
internetowej Urz~du Miejskiego w Praszce komunikatu 0 prowadzonych konsultacjach.
Udziaf w konsultacjach spofecznych polegac b~dzie na wyrazeniu przez statutowe organy lub
upowaznionych przedstawicieli zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami do dziafania w imieniu
organizacji pozarzqdowych, stanowiska wobec projektu Programu Wspofpracy Gminy Praszka
z organizacjami pozarzqdowymi i innymi organizacjami prowadzqcymi dziafalnosc pozytku
publicznego na rok 2011, w jednej z nast~pujqcych form:
•
opinii pozytywnej
•
opinii negatywnej
•
zgfoszeniu uwag.
Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie nalezy skfadac pisemnie w terminie do 09 Iistopada
2010 r. na dziennik podawczy Urz~du Miejskiego w Praszce lub pocztq tradycyjnq, bqdz
elektronicznq na adres umig@praszka.pl.
§4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia

