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Zarządzenie Nr 4/2016 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 12.01.2016 

 

 
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 2014 r. poz. 1118 z poźn. zm.) projektu rocznego programu współpracy 

Gminy Wręczyca Wielka 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 na 2016 

rok. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.), art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm),  oraz 

Uchwały Nr XXXVII/330/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. i Uchwały Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 

2012 r. Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 

 

zarządzam, co następuje:  

 
 

§ 1 

Przeprowadzić  konsultację projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok. 

 

 
§ 2 

1. Propozycje i uwagi do projektu programu o którym mowa w § 1 należy składać w terminie do dnia 

27.01.2016 roku  od dnia jego zamieszczenia na „formularzu składania uwag dotyczących projektu 

uchwały …” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Propozycje i uwagi można zgłaszać osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres 

fundusze@wreczyca-wielka.pl. 

 
§ 3 

Informacja o podjęciu konsultacji zostanie zamieszczona na tablicy Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 

ul. Sienkiewicza1, 42-130 Wręczyca Wielka, stronie internetowej www.wreczyca-wielka.pl oraz w 

BIP. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

mailto:fundusze@wreczyca-wielka.pl
http://www.wreczyca-wielka.pl/


                             Załącznik nr 1 do Zarządzenia 4/2016  
Wójta Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 12.01.2016 roku 
. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Formularz  zgłoszenia  uwag  dotyczących  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka                        

w  sprawie:……………………………………………………………………………………………….…….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 
 

1. Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji / imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba,                

e-mail, telefon)   …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 

 2.  Proponowane rozwiązania / uwagi do projektu uchwały 

…………………………………………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………..…….……

…………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………………...

…..………………………………………………………………………………………………………………….

…..………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………... 

        

   
                                   

………………………………………………………… 
                                data i podpis  

 

 


