
ZARZ{DZENTE NR 93/2016

WOJTA GMII\IY STARA KORNICA

z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwi4rywania Problem6w

Spolecznych w Gminie Stara Kornica na lata2016-2022,

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz $ 4 zalqcznika do Uchwaly Nr XDV1 I9l20I2 Rady Gminy
Stara Kornica z dnia 24 wrze!;nia 2012 roku w sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu
konsultacji z Rad4 DzialalnoSci Po2ytku Publicznego lub Organizacjami Pozarzqdowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnolci pozytku
publicznego i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji zarzqdzaco nastgpuje:

$1
Zarzqdzam przeprowadzenie konsultacji spolecznych, kt6rych przedmiotem jest projekt
uchwaly w sprawie przyjgcia Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych w Gminie Stara
Kornica na lata 20 | 6-2022 halacznik nr l\.

$2
Celem konsultacji jest zebranie opinii oryanizacji pozarzqdowych oraz innych podmiot6w,
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie plaszczyzny partycypacji w sprawach
waZnych dla gminy oraz organizacjii podmiot6w.

$3
'Iermin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly:

1. Rozpoczpcie konsultacji - 17.05.2016 r.
2. Zakonczenie konsultacii - 31.05.2016 r.

$4
Forma konsultacji:

1. Konsultacje bpd4przeprowadzone w formie wnoszenia uwag i opinii.
2. Uwagi i opinie mo2nazglaszacpoprzez wypetnienie FORMULARZA ZGLASZANIA

UWAG I OPINII (zalqczniknr 2).
3. Formularz dostppny bgdzie w formie elektronicznej i papierowej na stronie

internetowej Gminy Stara Kornica w zakladce ,,organizacje pozarzqdowe" i w
Gminnym OSrodku Pomocy Spotecznej w Starej Komicy w pokoju nr 5.

4. Wypelnione formularze dotyczqce konsultacji molna sklada6 w sekretariacie Urzqdu
Gminy Stara Komica, Stara Kornica 191,08-205 Kornica od godz. 7.30 do 15.30
lub przeslai pocztq elektroniczne na adres gops@kornica.org w terminie okreSlonym
w $ 3.Na kopercie (lub w tytule e-maila) nale?y wpisai: ,,Konsultacje Strategii
Rozw iqzywania Problemdw Spolecznych " .

$s
Publikacja informacji dotyczqcej przeprowadzenia konsultacji oraz projekt konsultowanego
dokumentu udostqpnione sq:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Komica,
2. na stronie internetowej Gminy Stara Kornicaw zahJadce ,,organizacje pozarzqdowe",
3. na tablicy ogloszeri UrzEdu Gminy Stara Kornica.



$6
Wyniki konsultacji zawierajqce zostawienie zgloszonych uwag i opinii zarnieszczone zostan4
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Komica oraz na stronie internetowej Gminy
Stara Kornica nie p62niejnizw terminie 30 dni odzakofrczenia konsultacji.

$7
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Beata Jerzman - kierownik GOPS,
tel. 83 358 78 22wew.36, email: gops@kornica.org

$8
Zaruqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.


