Zarządzenie Nr 88/2016
Wójta Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 17 października 2016 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Smętowo
Graniczne
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 załącznika do uchwały Nr III/14/2010 Rady
Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu
konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się
co następuje:
§1
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z terenu gminy Smętowo Graniczne, w celu poznania
ich opinii w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w Smętowie Granicznym
dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Smętowo Graniczne z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem” stanowiącego załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie: od 21.10.2016 do 03.11.2016r.
§3
1. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych
opinii w wersji elektronicznej i papierowej. Uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje
stanowiska na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypełnione formularze należy składać do dnia 03.11.2016r.:
a) na adres poczty elektronicznej: ug@smetowograniczne.pl,
b) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa
10, 83 – 230 Smętowo Graniczne
c) pocztą na adres: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10,
83 – 230 Smętowo Graniczne (decyduje data wpływu).
3. Tekst „Programu” dostępny będzie na stronie informacyjnej Urzędu Gminy w
Smętowie Granicznym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy
Smętowo Graniczne na tablicy ogłoszeń.

§4
1. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich
udział.
3. Nie złożenie stanowiska w terminie wskazanym w §3 niniejszego zarządzenia uznaje
się za akceptację projektu uchwały, o którym mowa w §1.
§5
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Smętowo Graniczne.
§6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
/-/ Anita Galant

