ZARZĄDZENIE NR 144/2021
WÓJTA GMINY GORLICE
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zaopiniowania
projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami
pozarządowymi i 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 2022 rok.
Na podstawie Regulaminu konsultacji stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXXVIII/326/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie
określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w przedmiocie zaopiniowania
projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi
i 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 2022 rok.
2. Projekt programu współpracy, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik
nr 1 do zarządzenia.
3. Postanawia się zaprosić organizacje, o których mowa w ust.1, do wskazania
swoich kandydatów do pracy w komisjach konkursowych.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w dniach od 20 października do
01 listopada 2021 roku.
2. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje o których mowa w §
1 ust.1, działające na terenie Gminy Gorlice, w obszarach związanych
z prowadzoną działalnością statutową.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag i opinii
zgłoszonych w ankiecie konsultacyjnej, która stanowi załącznik nr 2 do
zarządzenia.
4. Kandydaci do pracy w komisjach konkursowych zgłaszani są na formularzu,
który stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5. Projekt programu, ankieta konsultacyjna oraz formularz zawierający
zgłoszenie kandydata do pracy w komisjach konkursowych, stanowiące załączniki
do niniejszego zarządzenia, dostępne są:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorlice (zakładka Konsultacje
społeczne);
2) na stronie internetowej (zakładka Ogłoszenia) i tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Gorlice.
§ 3. Wypełnioną ankietę oraz zgłoszenie można przekazać przez:
1) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Gorlicach, ul.11 Listopada 2;
2) przesłanie w formie zeskanowanej na adres mailowy urzędu gminy:
urząd@gmina.gorlice.pl;
3) przesłanie drogą pocztową na adres urzędu gminy.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds.
kultury fizycznej i turystyki.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Gorlice
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