
Zarzqdzenie Nr 5012015
W6jta Gminy Ulan-Majorat

z dnia 5 listopada 2015 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu - rocznego programu wsp6lpracy
Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzqdowymi na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzqdzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z po2n. zm.) i art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
pozytkupublicznegoiowolontariacie(Dz.U.z2014t.poz.1118zpo2n.zm)oraz g3uchwalyNrlll/6/11
Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozazqdowymi projekt6w akt6w prawa miejs;cowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 148,
poz. 2438) zarzqdzam, co nastgpuje:

s1
1. Oglaszam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarzqdowyml i innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno66 pozytku publicznego dotyczqcych projektu uchwaly Rady Gminy Ulan-Majorat
w sprawie przyjqcia programu wsp6lpracy zorganizaqami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
2. Projekt uchwaly zawierajqcej program (stanowiqcy zalqcznik Nr 1) wraz z informacjq o konsultacjach
zamiesz-czon y zo sta n i e :

1 ) w Biuletynie Informacji Publicznej: unryw.ulanmajorat.bip.qmina.pl,
2) na stronie internetowej Gminy Ulan-Majorat: www.ulanmaiorat.pl,
3) na tablicy ogloszeh w Uzqdzie Gminy Ulan-Majorat.

3. Informacje o konsultacjach publikuje sig w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzgdu Gminy Ulan-Majorat oraz na tablicy ogloszeh Urzgdu Gminy Ulan-Majorat w dniu 5 listopada 2015
roku.

s2
Konsultacje zostanq pzeprowadzone w terminie od dnia 5 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

s3
1. Konsultacje przeprowadzone zostanq w formie pisemnego zglaszania uwag i opinii do projektu

uchwaly zawierajqcej program.
2. Spotkanie robocze z organizaqami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

w /w ustawie zostalo zaplanowane na dzieh 16 listopada 2015 roku.
3. Uwagi i opinie wtazz uzasadnieniem proponowanych zmian nalezy sklada6 w terminie wskazanym

w $ 2 na pi6mie na dziennik podawczy Urzgdu Gminy Ulan-Majorat lub prz:eslacza poSrednictwem
;roczty elektronicznej na ad res: ug@ulanmajorat.pl.

4. Uczestnicy konsultacji zglaszajqswoje stanowisko na formularzu, stanowiqcym zalitrcznik nr 2 do
n i niejszego zarzqdzenia.

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest podinspektor Tomasz: Niebzegowski.

s4
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje ytozazqdowe i podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z po2n. zm.) prowadzqce dzialalnoS6 statutowq na terenie
Gminy Ulan-Majorat.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.


