
ZARZĄDZENIE NR 89
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia  27 września 2016 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Trąbki
Wielkie  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trąbki  Wielkie  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz na podstawie § 4 Uchwały  Nr
83/XI/2012 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie określenia sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1.  1.  Postanawia się  przeprowadzić  konsultacje  społeczne z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie, prowadzącymi  działalność statutową na terenie Gminy Trąbki Wielkie.
2.  Przedmiotem  konsultacji  jest  projekt  uchwały  Rady  Gminy  w  sprawie  przyjęcia  „Programu
współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
3.  Konsultacje  przeprowadzane  są  w  celu  ustalenia  wspólnych  działań  Gminy  Trąbki  Wielkie  z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
określonych w projekcie ”Programu” i wprowadzenia ewentualnie zgłoszonych uwag.
4. Projekt programu będzie dostępny:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na stronie internetowej gminy www.trabkiw.ug.gov.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie,
4) w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

§  2.  Konsultacje  przeprowadzone  będą  w  terminie  od  dnia  28  września  2016  roku  do  dnia  21
października 2016 roku.
 
§ 3.  Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na
„Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  2017  rok”  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego
zarządzenia. 

§ 4. 1. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w  § 2 w sekretariacie Urzędu
Gminy Trąbki Wielkie pokój 19 lub przesyłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie lub pocztą elektroniczną na adres: ugtrabki@pro.onet.pl  
2.  O terminie  decyduje  data wpływu formularza do Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich.  Opinie
złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.  
3.  Jednostką  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Wydział  Organizacji  i  Spraw
Społecznych Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich.
4. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 5.  1.  Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji  zostanie zamieszczona w Biuletynie
Informacji  Publicznej  i  na stronie internetowej Gminy Trąbki Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy.



2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
                       (-) Błażej Konkol


