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GoRA.I
z dlig 12listopada 2015 r.

w sprawie ogloszenia konsultacji projektu ,,Prognmu wspóĘracy Gminy Goraj z
organizacjami pozrrządowymi i innymi podmiotami prowadzącyni działalność poźytku
publicznego na rok 2016'

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gmirurym (Dz.U. z
20I3r., poz 594 z późn. zm.) oraz art, 5a ust, 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z ż0I4 r. poz. 1118 z późn. zm.)
oraz § 3 ust. 1 i 3 uchwały m XJ57/15 Rady Gminy Goraj z dnia 30 września 2015 r. w
sprawie okeślenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z oryarizacjarni
pozarząd,owymi i podmiotami wlłnienionymi w ań, 3 ust. 3 ustawy o działalności poż}.tku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działa]ności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 20|5 r.
poz.3281) zaruądzam, co następuje:

§1
Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Goraj z

organizacjami pozarządowymi i inrrymi podmiotami prowadzącymi działalnośó pożytku
publicznego na rok 2016".

§2
1. Przedmiotem konsultacji jest wyrżenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych

oraz podmiotów prowadzących działalnośó pozytku publicznego dzińających na terenie
gminy Goraj, na temat projektu ,,Programu współpracy Gminy Goraj z otgańzacjami
pozarządowymi i innyni podmiotami prowadzącymi działalnośó pozytku publicznego na
rok 20'l6".

2. Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:
1) otwartego bezpośredniego spotkania z przedstawicielami orguizacji pozarządowch,
2) pisemnego wyrazenia opinii.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za wńnę bez względu na liczbę uczestniczących w nich

organizacji.

1.
§3

Otwańe spotkanie z przedstawicielami organiz acji pozarządowych odbędzie się
20 listopada 2015 r, o godz. |4.00 w Utzędzie Gminy Goraj.
Konsultacje w formie pisemnej trwają: od 12listopada do 20 listopada 2015 roku.
Projekt ,,Programu współpracy Gminy Goraj z orgartizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożltku publicmego na rok 2016". Zostanie
zunieszczony w dniu 12 listopada 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej -
www.uggoraj.bip,lubelskie.p1, na stronię intemetowej Urzędu Gminy Goraj
www.goraj,eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Opinie w formie pisemnej dotyczące konsultacji można składać w terminie określonym w
ust. 2 do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1 lub na adres
e-mail: pocńa@goruj,ewzad.ell. Formularze anonimowę lub nie zawierające
uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

2.
)-

4.



5. Wyniki konsultacji zanięszczonę będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej r na
stronię intemetowej Urzędu Gminy Goraj.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Ogólno-Organizacyjnemu.

§3.
Nadzór nad wykonaniem zatządzenia pońerzam Sekretarzowi Gminy Goraj.

§4,
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


