ZARZĄDZENIE NR 289/16
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan 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 rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z
2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały nr XLV/477/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia
28 października

2010 r.

w sprawie

określania

szczegółowego

sposobu

konsultowania

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościan
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, który stanowi zał. Nr 1 do
Zarządzenia.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz
podmiotów,

o

których

mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie na temat projektu, o którym mowa w § 1.
§ 3. Ustalam następujący termin prowadzenia konsultacji:
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 października 2016 roku
2. Termin zakończenia konsultacji: 31 października 2016 roku.
§ 4. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu można zgłaszać w terminie do dnia
31 października 2016 roku:
1. elektronicznie na adres: ek@koscian.pl,
2. pisemnie (pocztą tradycyjną: Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan),
3. osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana,
pokój 200 w godzinach pracy Urzędu.
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§ 5. 1. Projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościana http://www.koscian.pl/ w zakładce „organizacje
pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
Kościana.
2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program współpracy
2017”.
4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
1) przekazane w innej formie niż według załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
2) złożone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu),
3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.
§ 6. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Miejskiej Kościan.
§ 7. 1. Informacji w sprawie konsultacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan, pokój 200, tel. 65 512 22 23
lub 65 512 14 66 wew. 302.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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