
Zarządzenie Nr 59/2012
Wójta Gminy Manowo

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad 
współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  w związku z art.  5a ust.  1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. tj. z 2010r. Nr 
234, poz. 1536 ze zmianami) i § 4 uchwały Nr XLII/310/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 24 
czerwca  2010r.  w  sprawie  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 jest projekt uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy 
Gminy  Manowo  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013.

§  2.  Konsultacje  zostaną  przeprowadzone za  pośrednictwem strony internetowej  Urzędu 
Gminy Manowo, Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu w terminie od 
17 października do 26 października  2012r.

§ 3. 1. Wszelkie propozycje zmian co do treści projektu uchwały należy zgłaszać w formie 
pisemnej: osobiście (pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty lub faxu.
2. W przypadku zgłaszanych zmian należy podać: dane osobowe (imię, nazwisko, adres, tel. 
kontaktowy), punkt, do którego zmiana się odnosi oraz propozycję zmiany.

§ 4.  Osobą odpowiedzialną  za przeprowadzenie  konsultacji  jest  Inspektor  ds.  promocji  i 
rozwoju gminy.

§ 5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o sposobie 
przeprowadzenia konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach konsultacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy Manowo 

    Roman Kłosowski


