
Zarządzenie Nr 104/2020

Wójta Gminy Manowo 

z dnia 7 października 2020 roku

w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie „Programu i

zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami               

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U.2020.713 t.j. ze zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020.1057 t.j. ze zm.) i § 4 uchwały Nr 

XLII/310/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie 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 działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie „Programu i zasad 

współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Projekt 

Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2021” zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Manowo              

(w zakładce organizacje pozarządowe), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w Manowie.

§ 3. Celem konsultacji jest przeprowadzenie dialogu obywatelskiego oraz współpraca pomiędzy 

sektorem publicznym a sektorem pozarządowym działającym na terenie Gminy Manowo.

§ 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 8 października 2020 r. do

dnia 22 października 2020 r.



§ 5. Zasięg prowadzonych konsultacji obejmuje teren całej Gminy Manowo.

§ 6. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie imiennej ankiety oraz punktu 

konsultacyjnego, który będzie uruchomiony w Urzędzie Gminy (pokój nr 1 – wizyta będzie 

możliwa po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu: 94 318 32 20).

2. Formularz imiennej ankiety zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Manowo         

(w zakładce organizacje pozarządowe), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w Manowie. Wzór ankiety stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Gminy (pokój nr 1), przesyłać drogą listowną 

na adres: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2 bądź za pośrednictwem poczty 

e-mail: kultura@manowo.pl.

§ 8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Manowo (w zakładce 

organizacje pozarządowe), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Manowie.

§ 9. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Starszy Inspektor ds. kultury, 

turystyki, zdrowia i sportu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                                Wójt Gminy Manowo

                                                                                                                    Roman Kłosowski

 


