ZARZJ\DZENIE NR 85/20211FP
WOJTA GMINY KRZESZYCE

z dnia 4 paidziemika 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwaly Rady Gminy Krzeszyce z dnia 6 paidziernika
2021 roku w sprawie uchwalenia Programu wspolpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarz~dowymi
oraz podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pOZytku publicznego
na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym (Dz.U.2021.0.1372 t.j.
z poin. zm) oraz Uchwaly ill XI/58/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie okreslenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkancami gminy Krzeszyce zarz~dza co nast((puje:

§ 1. Przeprowadzi6 konsultacje projektu Uchwaly Rady Gminy Krzeszyce z dnia 6 paidziernika 2021 roku
w sprawie uchwalenia Programu wspolpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarz~dowymi oraz
podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pOZytku publicznego na 2022 rok.
§ 2. 1. Konsultacje
2021 roku.

2. Ogloszenie

0

rozpoczynaj~

sit( od dnia 6 paidziernika 2021 roku i trwaj~ do dnia 28 paidziemika

konsultacjach stanowi

zal~cznik

nr 1 do niniejszego

zarz~dzenia.

§ 3. Konsultacje bt(d~ prowadzone w formie elektronicznej na adres e-mail: mbuczkowska@krzeszyce.pl
pisemnie na adres: Urz~d Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzynska 16, 66-435 Krzeszyce, faxem na numer:
957573086, osobiscie w sekretariacie Urzt(du Gminy Krzeszyce, w godzinach pracy urzt(du.
§ 4. Wykonanie
§ 5.

Zarz~dzenie

zarz~dzenia

powierza sit( W ojtowi Gminy Krzeszyce

wchodzi w Zycie z dniem podpisania
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Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 85/20211FP
W ojta Gminy Krzeszyce
z dnia 4 paidziernika 2021 r.

W6jt Gminy Krzeszyce oglasza konsultacje projektu uchwaly: Rady Gminy Krzeszyce z dnia
6 paidziernika 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu wsp61pracy Gminy Krzeszyce z organizacjami
pozarz~dowymi oraz podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pOZytku publicznego na 2022 rok.

w terminie od 6 paidziernika 2021 roku do 28 paidziernika 2021 roku
1. Konsultacje b((dq prowadzone w fonnie elektronicznej na adres e-mail: mbuczkowska@krzeszyce.pl oraz
pisemnie
na
adres:
Urzqd
Gminy
Krzeszyce,
ul.
Skwierzynska
16,
66-435 Krzeszyce, faxem na numer: 95 7573086, osobiscie w sekretariacie Urz((du Gminy Krzeszyce,
w poniedzialki i piqtki w godzinach od 7:30- 15:00, w srody i czwartki od godz.7:30 do godz. 15:30, we wtorki
w godzinach od 7:30 do 16.30
2. Podmiotami mogqcymi brae udzial w konsultacjach Sq organizacje pozarzqdowe oraz
podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

0

dzialalnosci

pOZytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
3. Konsultacje odbywajq si(( na terenie Gminy Krzeszyce i dotyczq podmiotow wymienionych
w ust. 2 niniejszego ogloszenia posiadajqcych siedzib(( na terenie gminy Krzeszyce lub
dzialajqcych na rzecz gminy Krzeszyce.
4. Ogloszenie

0

przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwaly umieszczone Sq:

1) na stronie intemetowej Urz((du Gminy w Krzeszyce www.krzeszyce.pl
2) na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznej Urz((du Gminy pod adresem
http://bip.wrota.lubuskie. pllugkrzeszyce
3) na tablicy ogloszen Urz((du Gminy Krzeszyce,
4) w wersji papierowej we wlasciwej merytorycznie komorce organizacyjnej Urz((du Gminy
pokoj nr 20.
6. Ogloszenie wynikow konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag
i opinii ukaze si(( w terminie 30 dni od dnia zakonczenia konsultacji na:
4. Ogloszenie

0

przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwaly umieszczone Sq:

1) na stronie intemetowej Urz((du Gminy w Krzeszyce www.krzeszyce.pl
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzerdu Gminy pod adresem
http://bip.wrota.lubuskie.pllugkrzeszyce
3) na tablicy ogloszen Urz((du Gminy Krzeszyce.
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