OR-II.0050.55.2018
Zarządzenie nr 55/2018
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany
Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Porąbka
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Porąbka, w celu poznania opinii organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) działających na terenie Gminy
Porąbka.
§ 2.
1. Informacja o konsultacjach, wraz z projektem przedmiotowej uchwały oraz formularzem zgłoszenia
opinii, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka, w BIP Urzędu Gminy
Porąbka oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Porąbka w dniu 11 kwietnia 2018 r.
2. Przedmiotowa opinia winna być wyrażona w formie pisemnej w okresie od dnia 12 kwietnia do dnia
23 kwietnia 2018 r.
3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Gminny Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Porąbce.
4. Wyżej wymienioną pisemną opinię należy złożyć w okresie wymienionym w ust. 2 drogą elektroniczną,
pocztową lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Porąbka.
5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w okresie wymienionym w ust. 2 oznacza akceptację
przedstawionego projektu uchwały.
§ 3.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Gminy Porąbka jako
uzasadnienie do projektu uchwały.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

