
Zarządzenie Nr 85/2017
Burmistrza Kłodawy
z dnia 08.11.2017r.

w  sprawie:  przeprowadzenia   konsultacji   społecznych  z  inicjatywy  Burmistrza  Kłodawy  w
przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Kłodawa  z organizacjami pozarządowymi  na
rok 2018”

Na podstawie art. 5a w zw. z art. 30 ust.1 i 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) , art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku  publicznego i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2016r.,  poz.  1817)  oraz  §  1  ust.  1  lit.  B i  §  4
Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie,  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności
statutowej  tych  organizacji,  stanowiącego  załącznik  do  Uchwały  nr  438/10  Rady  Miejskiej  w
Kłodawie z dnia  31.08.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z  radą pożytku
publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, zarządza się co następuje: 

   
§ 1

1. Uruchamiam  proces   przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  w  przedmiocie   projektu
„Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na  rok 2018”. 

2. Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy samorządu
Gminy Kłodawa z sektorem pozarządowym w roku 2018.

3. Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem teren Gminy Kłodawa .
4. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy  z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na
terenie Gminy Kłodawa oraz podmioty mające siedzibę poza gminą, których cele statutowe
związane są z rozwojem Gminy Kłodawa.

5. Przewidywany termin prowadzenia  konsultacji społecznych określa się na : od 08 listopada
do 22 listopada  2017r..

6. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: 
a/ organizacja spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na    
    terenie gminy,

            b/ umieszczenie informacji w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
7. Osobą  odpowiedzialną  za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  jest

Magdalena Bawej – pracownik UMiG w Kłodawie

§ 2
1. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego dokumentu można zgłaszać osobiście na adres

UMiG w Kłodawie, ul. Dąbska 17, lub  e-mail: mbawej@klodawa.wlkp.pl

2. Zgłaszane uwagi, opinie i propozycje dokumentowane są w formie formularza 
konsultacyjnego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi  UMiG w Kłodawie ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniąca  funkcję
BURMISTRZA KŁODAWY

  Dorota Galus

mailto:d.pudlo@klodawa.wlkp.pl


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kłodawy Nr 85/2017 z dnia 08.11.2017r.
w sprawie przeprowadzenia  konsultacji  społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy 
w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Kłodawa  z organizacjami 
pozarządowymi  na rok 2018”

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Formularz zgłoszenia uwag i propozycji do projektu

„Programu współpracy Gminy Kłodawa  z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

1
ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA …………………………………………………………………….

2 UWAGI, PROPOZYCJE 
ZMIAN WRAZ 

Z UZASADNIENIEM

3

OSOBA 
ZGŁASZAJĄCA

IMIĘ I NAZWISKO

MEJSCOWOŚĆ

DATA

PODPIS

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, tel. 63 2730622, fax 63 2730688, e-mail:
urząd@klodawa.wlkp.pl lub mbawej@klodawa.wlkp.pl 
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