
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 

uchwały Rady Gminy Lichnowy Nr XLVII/451/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania 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 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji Wójt Gminy Lichnowy zarządza, co następuje:

§1

Zarządza się rozpoczęcie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2012 programu współpracy Gminy Lichnowy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji i podmiotów wymienionych w niniejszym 

zarządzeniu w przedmiocie treści projektu uchwały wskazanego w § 1 niniejszego zarządzenia.

§3
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia 

na rok 2012 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Termin konsultacji ustala się od dnia 04.06.2012 r. - 18.06.2012 r.

§4
1. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii w formie pisemnej w terminie 14 

dni kalendarzowych, licząc od dnia 04.06.2012 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2012 programu 

współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
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o wolontariacie umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy.

§5

1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział, jeżeli 

zostały przeprowadzone w sposób przewidziany uchwałą Rady Gminy Lichnowy 

zacytowaną we wstępie.

2. Nieprzedłożenie stanowisk we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z prawa do 

ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.

k



OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Lichnowy 

w sprawie konsultacji społecznych

Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy zmieniającego uchwałę 

w' sprawie uchwalenia na rok 2012 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone będą w? trybie wyrażania opinii w formie pisemnej przez organizacje 

pozarządowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 04.06.2012 r.

Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Infonnacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Lichnowy.


