ZARZ4DZENIE NR 2512018
BURMISTRZA SURAZA
z dnia 16 paLdziernika 20lgr.

w sprawie przeprowadzenia

konsultacji projektu uchwary w sprawie prryigcia
,,Programu wsprflpracy Gminy Surai ,- orguioucjami pozarz4d,owymi
oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dziararnosd pozytfu publicznego
na 2019 rok,,
Na podstawie art..3.0 ust.l ustawy z dnia8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (Dz.U.
22018r'poz'994 zp62n.zm.), wzwiqzkuz g4i
$5uchwalyNrttl/lb/t0"Rady Miejskiej
w Sura2u z dnia 30 grudnia 2oi0r. -"rp.uiri.
okreslenia szczeg6lowego sposobu
konsultowania z tadami dzialalnosci po2ytku prbli.rn.go
, organizacjami pozarz4dowymi

i

podrniotami wymienionymi w art. 3 ust.3

i o wolontariacie projekt6w

,riu*y o d"zialalnosci pozytku

akt6w prawa miejscowego

dzialalnoSci statutowej tych organi zacji oiaz art.
5aust.1 ustawy
o dzialalnosci poz1'tku publicznego i o wolontariacie

publicznego

* ai.o'ri"*r, dotycz*cych

z dnia 24 kwietni a 2003r.
( Dz.U. z 20lg
-v poz.
t'v4' r'450 z p61n.zm.)

zarzqdzamconastgpuje:

$ 1' Przeprowadzii konsultacje z orgunizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ,ttu*y z dnia z+ kwietni
a 2003r.'o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.Li. z 2018r.
poz. 450 z p62n.zm.) projektu uchwaly w
sprawie przyjgcia,,Programu
wsp6lpracy Gminy buraz

innymi podmiotami..prowadzacymi aziatalnose

z

organizacjami pozarz4dowymi oraz
publicznego
20lg rok,,,

p"ttk,

stanowi4cego zal4cznik Nr 1 do niniejszego zarz4dzenia.'

na

$ 2' Konsultac-ie zostan4 przeprowadzone w formie wyrazenia pisemnej opinii przez
organizacje pozaru}dowe orazpodmioty wymienione
w
3 ust.3 ustawy powolanej w l,
$
w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronieart.intemetowej
urzgdu
Miejskiego
w Surazu' BIP urzgdu Miejskiego w Surahu oraz na tablicy
ogloszeri Urzgdu Miejskiego
w Surazu informacji o konsultacjach oraz projektu uchwaly
w sprawie przyjgcia,,programu
wsp6lpracy Gminy
organizaciami pozarz1dovrymi oraz innymi podmiotami
.
prowadzqcymi dzialalnoSi
po2ytku publicin.go nu 2019 rck.,,

sylz z

$ 3' opinie, uwagi i.9r99o1rcje do projektu uchwaly nalezy przekazywac nafbrmularzu,
stanowi4cym zal4cznik Nr 2 do zari4dz,enia w nastgpuj4cy
spos6b :drog4 elektroniczn* na
adres umsuraz@zetobi
lub drog4 kor.esponden.vjnE na adres :tJrzqdMiejski
:9T,pl,
w Sura2u
uI.11 Listopada 16, l8-105
Sura2, b4diosobiScie.
$4. Zarzqdzenie wchodzi

w

2ycie z dniem podpisania.
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