
ZARZĄDZENIE Nr 117/2017 

WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM  

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2017 

 

 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2016,POZ.239) projektu uchwały Rady Gminy Gródek 

nad Dunajcem w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

na 2018r. 

 

 

 

Na podstawie art.30 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2016, poz.446) uchwały Nr XLVII/357/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 

2010r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego gminy Gródek nad Dunajcem w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  z a r z ą d z a m  : 

 

      § 1. 

Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie 

„Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018r. 

 

      § 2. 

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do 

przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

działające na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. 

 

      § 3. 

1. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego zarządzenia wraz z 

projektem uchwały i wzorem formularza do wypełnienia do dnia 16 października 

2017r. 

2. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie w/w dokumentów w 

Biuletynie Informacji Publicznej , na stronie internetowej gminy Gródek nad 

Dunajcem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

3. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać na załączonym formularzu 

bezpośrednio w Urzędzie Gminy - Dziennik Podawczy lub drogą elektroniczną na 

adres e-mail: gmina@gminagrodek.pl 

4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

prowadzące działalność na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem lub na rzecz jej 

mieszkańców. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

mailto:gmina@gminagrodek.pl

