ZARZĄDZENIE Nr 178 /2022
WÓJTA GMINY DYWITY
z dnia 02 listopada 2022 r.
w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy
Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.

Na podstawie art.5 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327t.j. ze zm.) oraz § 1 uchwały
Nr XLIV/353/10 Rady Gminy Dywity dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam:
§1
Przeprowadzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r., zwanego
dalej Programem.
§2
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 03.11.2022r. do dnia 17.11.2022r.
§3
Projekt Programu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§4
Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Dywity, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity
treści projektu Programu .
§5
1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu Programu.

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 Dywity.
§6
Opinie i uwagi do projektu Programu wnoszone pisemnie na „Formularzu
konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, należy składać w Urzędzie Gminy
Dywity – Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia lub przekazać drogą elektroniczną na adres
op@ugdywity.pl w terminie określonym w § 2.
§7
Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
§8
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Zdrowia.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

