ZARZĄDZENIE NR 112/17
WÓJTA GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 6 grudnia 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów uchwał.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) oraz § 4 Uchwały nr IV/28/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia
3 lutego 2011 roku w sprawie określenia 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 ich działalności statutowej (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego
z 2011 r., Nr 34, poz. 791), zarządzam co następuje:
§1
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
na terenie gminy Niedrzwica Duża na lata 2018-2022.
2. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy
Ofiarom Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Niedrzwica Duża na lata 2018-2022
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Niedrzwica Duża w zakresie projektu Programu, o którym
mowa w § 1.
§3
1. Formą konsultacji jest:
1) złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu Programu, o którym
mowa w § 1;
2) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu Programu, o którym
mowa w § 1;
2. Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail:
bartosz.dabrowski@niedrzwicaduza.pl, opinie w formie papierowej przesyłane są na adres
Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża.
§4
1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu
wymienionego w § 1.
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Niedrzwica Duża.
§5
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 14 grudnia 2017 r. do dnia
22 grudnia 2017 r.

§6
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych), osób
uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej
opinie i uwagi co do treści konsultowanych dokumentów.
§7
Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w § 6 lub złożone po
upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury
legislacyjnej nad konsultowanym projektem, o których mowa w § 1.
§8
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie
opinii jest Bartosz Dąbrowski – Zastępca Wójta Gminy Niedrzwica Duża.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Adam Kuna
Wójt Gminy Niedrzwica Duża

