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              Zarządzenie Nr OR.0050.51.2012    
              Wójta Gminy Izbicko 
                 z dnia 29.10.2012r. 
 

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. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze 
zm.) Programu Współpracy Gminy Izbicko  z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 

 

Na podstawie  art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały            
Nr LXI /298/10 Rady Gminy w  Izbicku z dnia 8 listopada 2010 r.  w sprawie sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji zarządzam co następuje: 

     § 1. 

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko  z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 

     § 2. 

Informacja o podjęciu konsultacji, wraz z projektem uchwały Rady Gminy w Izbicku w  
sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 zostaną 
opublikowane: 

a) na stronie internetowej www.izbicko.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej-  www.bip.izbicko.pl  

b) zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku. 
 

     § 3 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz. 
1536 ze zm.). 
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2. Opinie i uwagi należy składać w: 
a) formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy 

w Izbicku nr LXI/298/10 z dnia 8 listopada 2010 r., w Urzędzie Gminy w Izbicku 
(sekretariat) lub listownie na adres:  
Urząd Gminy w Izbicku, 47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śl.12 

b) formie elektronicznej na adres: ug@izbicko.pl 
 

     § 4. 

Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 29.10 2012 r. do dnia  12.11.2012 r. 

Opinie  i uwagi i wniesione po dniu 12.11.2012r. nie będą rozpatrywane. 

     § 5. 

Po przeprowadzeniu konsultacji -  wyniki konsultacji  oraz  Program Współpracy  zostaną 
przedłożone do uchwalenia Radzie Gminy w Izbicku. 

     § 6. 

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Aneta Adamiec pracownik Urzędu Gminy w Izbicku, 
tel. 774617221 wew.119. 

     §7.      

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       Brygida Pytel Wójt Gminy 

 

 


