Ogtoszenie
Wojta Gminy Budziszewice
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotycza_cych projektu uchwaty w sprawie okreslenia
trybu i szczeg6lowych kryteriow oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
Na podstawie Uchwaly Nr 11/6/10 Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie
okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarza_dowymi i podmiotami,
0 ktorych mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczajsych dzialalnosci statutowej tych organizacji
OGLASZAM
przeprowadzenie konsultacji dotycza^cych projektu uchwaty w sprawie okreslenia trybu
i szczegdfowych kryteridw oceny wnioskow o realizacjq zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

W konsultacjach moga_ uczestniczyc organizacje pozarzajdowe oraz podmioty, o ktorych.
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego
1 o wolontariacie /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pozn. zm/.
1. Cel i przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest stworzenie plaszczyzny wymiany poglajdow w sprawach
waznych dla gminy., organizacji pozarzajdowych i podmiotow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
zapewnienie form dialogu spolecznego oraz wzajemnego informowania si$ i wyrazania
opinii na temat projektu:
Uchwaly w sprawie okreslenia trybu i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow
o realizacj£ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
be_da_cej zala_cznikiem do niniejszego ogloszenia.
2. Data rozpocz^cia i zakonczenia konsultacji:
•
•

- rozpocz^cie konsultacji 30 stycznia 2014 roku;
- zakonczenie konsultacji 14 lutego 2014 roku.

3. Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza sie_ w formie pisemnego zglaszania opinii i uwag na formularzu
stanowia_cym zalapznik do niniejszego ogloszenia.
Uwagi/opinie/propozycje zmian wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nalezy skladac:
- osobiscie w Urz^dzie Gminy, w godzinach pracy Urze^du - pok. nr 7,
- droga_elektroniczna_na adres: mp@budziszewice.com.pl
- droga_ korespondencyjna_ na adres: Urza_d Gminy w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska 66,
97- 212 Budziszewice.

4. Dodatkowe informacje
1) Projekt uchwaly i formularz znajduja_ si$:
- na stronie BIP Gminy Budziszewice: www.bip.budziszewice.coni.pl w zakladce:
35Ogloszenia i informacje".
- na stronie internetowej Gminy Budziszewice: ww. budziszewice. com.pl - w zakladce:
„ Ogloszenia" oraz w Urze_dzie Gminy w Budziszewicach, pok. nr 9.
Projekt uchwaly znajduje sie_ takze na tablicy ogloszen Urz^du Gminy.
2)Opinie/uwagi/propozycje, ktore wplyna_ po 14 lutym 2014 r. nie b^da^ rozpatr5^wane.
3) Nie wyrazenie opinii, w okreslonym w ogloszeniu terminie, oznacza rezygnacj^ z prawa do
jej wyrazania.
4) Wyniki konsultacji nie sa_ wiajzape i maja_charakter opiniodawczy.
5) Konsultacje uwaza si$ za Wazne bez wzgl^du na liczb^ uczestnicza_cych w nich organizacji
i podmiotow.
6) Wyniki konsultacji ogloszone zostana^ na stronie BIB Gminy Budziszewice:
www.bip.budziszewice.com.pl w zakladce: ^Ogloszenia i inf©rmacje" oraz na stronie
internetowej Gminy Budziszewice: www.budziszewice.com.pl-w zakladce: ^Ogloszenia".

? Marian ffolak

FORMULARZ ZGLOSZENIA OPINIl/ UWAG/ PROPOZYCJI
w ramach konsultacji z organizacjami pozarzaxlowymi oraz podmiotami,
o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwaty w sprawie okreslenia trybu i szczegotowych kryteriow oceny wnioskow
o realizacj^ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

1 .Nazwa i adres organizacji wnoszapej opinie/ uwage/ propozycj^:

2. Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisow do projektu programu:

3. Uzasadnienie do proponowanych zmian:

., dnia:

i n'azwiskb upowaznionego przedstawiciela
organizacji pozarzajdowej

