ZARZĄDZENIE NR 329/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2018 poz. 130 ) oraz § 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 poz. 450) o pożytku
publicznym i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIII/104/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada
2011 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 aktów prawa miejscowego Gminy Suwałki, Wójt Gminy zarządza co następuje:
§1. Ustalam konsultacje 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.
§2. Przedmiotem konsultacji będzie zmiana Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2018 r. polegająca na:
W Programie Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. przyjętym
uchwałą Nr XXXIX/335/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. (Dz.Urz. Woj.
Podlaskiego z 2018 r. poz. 779) zmienia się pkt 2 w rozdziale 4 „Priorytetowe zadania realizowane w
2018 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania
pożytku publicznego”, w którym kropkę zastępuje się przecinkiem i po lit. i) dodaje się lit. j) w
następującym brzmieniu:
„j) organizacja innych imprez o charakterze sportowym, w tym współzawodnictwa sportowego
ochotniczych straży pożarnych.”.
§3. Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii środowiska organizacji pozarządowych co do treści
wprowadzonej zmiany Programu na 2018 r.
§4. Początek konsultacji określa się na dzień 18 kwietnia 2018 r. a zakończenie na dzień 25 kwietnia
2018 r.
§5. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2018 r. na stronie
internetowej urzędu oraz w BIP i na tablicy ogłoszeń urzędu.
§6. Uwagi i opinie na temat Programu należy zgłaszać w formie pisemnej do pok. Nr 114 Urzędu Gminy
Suwałki lub e-mailem na adres: psg2@gmina.suwalki.pl. w terminie wskazanym w §4.
§7. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu polityki społeczno-gospodarczej Urzędu
Gminy Suwałki.
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
/-/
Tadeusz Chołko

