Zarządzenie nr 121/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia
z dnia 4 października 2016 roku
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 446) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239 ze zm.),oraz w związku z §6 ust. 3 Uchwały
nr IX/74/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń zarządzam, co
następuje:
§1. Ogłaszam konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, który
stanowi załącznik do Zarządzenia.
§2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu, o którym mowa w §1.
Obszar konsultacji obejmuje obszar powiatu kościańskiego.
§3. Ustalam następujący termin prowadzenia konsultacji:
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 04 października 2016 roku
2. Termin zakończenia konsultacji: 14 października 2016 roku. godz. 1200
§4. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu można zgłaszać:
1. Elektronicznie na adres: rada@krzywin.pl
2. Pisemnie (pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010
Krzywiń)
3. Podczas spotkania w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w dniu 6 października
(czwartek) w godzinach 14:00-15:00.
§5. Projekt Programu współpracy zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy w Krzywiniu oraz będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.
§6. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci komunikatu na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy w Krzywiniu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w ciągu
7 dni od zakończenia konsultacji społecznych.
§7. Wyjaśnień w sprawie konsultacji udziela Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
§8. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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