
ZARZ4DZENTE NR 13 l/2013
w6"lr,q cMINy srARA KORNIcA

z dnia l8 wrze5nia 2013 roku

w spralyie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wsprilpracy Gminy stara Kornica
z organizaciami Pozarzqdowymi i Innymi Podmiotami prowadz4cymi Dzialalnosd
Poiytku publicznego na2014 rok

Na podstawie art'.30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminny m (Dz. l). z2013 r' poz' 594)-oraz $ 4 zalqcznika do Uchwaty Nr xlx/l lg/2012 Rady Gminy StaraKornica z dnia 24 wrzesnia 2012 roku * ,pru*i" okreslenia szczeg6lowego sposobukonsultacji z Radq. Dzialalno5ci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarz4dowymi iinnymi podrniotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 uJawy o dzialalnosci pozytku publicznegoi o wolontariacie projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinich dotycz4cychdzialalno5ci statutowej tych organizacji zarzqdza co ias4pu;e:

zarz4rlzam przeprowadzenie konsultacji--.$rl-"r.h, kt6rych przedmiotem jest projektuchwaty w sprawie przyjgcia Programu wsp6lpracy Gminy Stara Korn ica z organizacjamiPozarz4dowymi i Innymi Podmioiami Prowadzqcymi Dzialalnosi po2ytku publicznego na2014 rok (zalqczniknr l).

$ 2
lelem konsultacjijest zebranie opinii organiiacji pozarz4dowych oraz innych podmiot6w, okt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy o aiiatalnosci pozytlu publicznego i o wolontariacie wsprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie plaszcrytiy partycypacji w sprawach waznychdla gminy oraz organizacji i podmiot6w.

$ 3
Tenn in przeprowadzen ia kons u I tacj i proj ektu 

"uchwaly:

l. Rozpoczgcie konsultacji- 19.09.2013 r.
2. Zakoficzenie konsultacji _ 03. I0.2013 r.

Fonna konsultacji: 
S 4

l ' Konsultacje bgd4 przeprowadzone w formie wypelnienia formularza zglaszaniaopinii
w formie elektronicznej 

_lub papierowej udostEpnionej na stronie interietowej Gminy
Stara Kornica w Tlkladce ,,organizaije poziizqdowe,, i w tJrzgdzie Gminy Stara

_ Kornica w pok. nr l0 (zalqcznik nr 2).
2' Wypelnione fo-rmularze dotyczqce konsultacji mozna sklada6 w sekretariacie Urzgdu

Gminy Stara Komica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica od godz. 7.30 do 15.30 lubprze sla' pocztL e I ektron icznq na adres fund usze@ k orn ica.org 
-w 

term i n i e okres lonym
w $ 3 .

Na kopercie (lub w tytule e-maila) nale2y wpisai: ,,Konsultacje programu Wspdlpracy
201 4 ".

Publ ikacja informacj i doty czqce.j
dokumentu udostEpnione s4:

$ 5
przeprowadzenia konsu ltacji or az proj ekt konsu ltowanego



l. n' Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Korltica,
2. 1a stronie ipternetorvej Gminy Stara Kornica u, zakladce ,,organizacje pozatz4dowe",

3. na tablicy ogloszefi UzEdu Gminy'Stal'a Kornica.

$ 6
Wyniki konsultacji zawierajqce zestawienie zgloszonych opinii zamieszczone zostanA w

Biirletynie Inftrrmacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Stara Komica nie

p62niej niz w terminie 30 dni od zakoriczenia konsultacji.

$ 7
Osoba odpor,viedzialnazaprzeprowadzrniekonsultacji: Emi{ia l-eoniuk - inspektor ds.

promocji i pozyskiwania funduvy unijnych, tel. 83 358 78 2?, e-mail: funduszp(@kornica.org

$ 8
Zarzqdzenie wihodzi w zycie z dniem podpisania.


