
Zarządzenie Nr 45/2018 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 18 września 2018 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy 

Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, 

poz. 994 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 

Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 44, poz. 984) – zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy 

Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.      

2. Projekt o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach podlega publikacji: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na stronie internetowej Gminy, 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

§ 2.1. Konsultacje odbędą się w formie spotkania dyskusyjnego w dniu 02 października 

2018 roku o godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach. 

2. Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu uchwały      

w formie pisemnej – na spotkaniu dyskusyjnym.   

3. Uczestnicy na piśmie zgłaszają swoje uwagi na formularzu konsultacji – stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie działające na terenie Gminy Karczmiska. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i spraw 

społecznych Urzędu Gminy Karczmiska. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Karczmiska 

                                                                      /-/ Janusz Goliszek   

 


