ZARZĄDZENIE NR 96/2015
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2015 r., poz.
1515 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr II/19/10 Rady Gminy
w Chodzieży z dnia 19 marca 2010r. zmienionej uchwałą Nr V/34/10 z dnia 31 maja 2010r.
Wójt Gminy Chodzież zarządza, co następuje:
§ 1. Cel konsultacji :
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu Współpracy Gminy Chodzież
z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
§ 2. Przedmiot konsultacji:
1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Chodzież na temat Projektu
Programu Współpracy Gminy Chodzież z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Chodzież,
członkowie rad działalności pożytku publicznego oraz przedstawiciele podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
§ 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
1. Termin konsultacji: od 26 październik 2015r. do 9 listopada 2015r.
§ 4. Forma konsultacji:
1. Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej polegającej na wypełnieniu i przedłożeniu stosownego
formularza konsultacji. Formularz konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie 20 października 2015r. na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Chodzieży www.gminachodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz będzie dostępny od w/w terminu w siedzibie Urzędu Gminy
w Chodzieży, ul. Notecka 28 w sekretariacie.
3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 26.10.2015r. do 9.11.2015r.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież lub przesłać pocztą na w/w adres
lub na e-mail: kstaskowiak@gminachodziez.pl . Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać KONSULTACJE
– Program współpracy na 2016r.
4. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracownika
odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi pod względem formalnym.

merytorycznie

5. Wyznaczony przez Wójta Gminy Chodzież pracownik rozpatruje w/w opinie i uwagi i przekazuje
propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Chodzież.
6. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem i podaniem
uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Chodzieży, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia konsultacji.
7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chodzieży,
tel. 067 282 16 08 wew. 10.
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§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2015
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 20 października 2015 r.
FORMULARZ KONSULTACJI/ ZGŁOSZENIA OPINII
………………………………
Pieczęć organizacji pozarządowej
Projekt Programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Lp.

Aktualny zapis uchwały

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

Inne uwagi:

Dane uczestnika konsultacji:
Nazwa organizacji
Adres organizacji
Numer telefonu/adres e-mail organizacji
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Numer telefonu, mail osoby do kontaktu
Uwaga :
Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 28.10.2015 do 09.11.2015r.
Wypełnione formularze należy przesłać pocztą lub e-mail na adres:
Urząd Gminy Chodzież,
ul. Notecka 28,
64-800 Chodzież
e-mail: kstaskowiak@gminachodziez.pl
Chodzież, dnia: …………….

……….……………………………………….

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię,
uprawnionej statutowo do reprezentowania
organizacji pozarządowej lub upoważnionej w tym celu

Id: 2ECEC3F6-F40B-4DD2-B636-58B7CD37C71C. Przyjety

Strona 1

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 96/2015
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016
Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia konsultacji
Ustawa
z dnia
24 kwietnia
2003 roku
o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm., dalej jako „ustawa”) nakazuje organom
administracji
publicznej
przy
realizacji
zadań
publicznych
współpracować
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej jako
„organizacje pozarządowe”) prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy.
Z uwagi na to, że w ramach decentralizacji państwa dokonuje się przesunięcia zadań publicznych
z administracji rządowej do samorządowej, tym bardziej muszą istnieć jednolite zasady współpracy
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Art. 5 ust. 1 ustawy ujednolica zakres i tryb realizacji
obowiązku informacji oraz konsultowania projektów aktów prawnych. Szczególnie ważne jest określenie – jako
jednej z form współpracy między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi –
konsultowania
polityki
samorządu
terytorialnego
w obszarach
o szczególnym nasileniu aktywności organizacji pozarządowych.
Art. 5a ust. 1 ustawy jednoznacznie stanowi o obowiązku uchwaleniu rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, po przeprowadzeniu konsultacji projektu programu w sposób określony
w uchwale o szczegółowym sposobie konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Projekt uchwały Rady Gminy stanowi zatem wypełnienie ustawowego obowiązku
Rady wynikającego z ustawy. Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy, a nie jedynie
zlecania zadań. Zostały w nim określone roczne zamierzenia Gminy oraz wieloletnie priorytety działania
związane ze specyfiką sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy Chodzież. W dokumencie tym
zostały wyznaczone także cele, jakie stawiają sobie organizacje pozarządowe i samorząd w realizowanych przez
siebie zadaniach. Uwzględnia on również system oceny i monitorowania realizowanych usług, oraz zawiera tryb
i sposób,
w jaki
mieszkańcy
będą
informowani
o działaniach realizowanych wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe.
Współpraca
samorządu
terytorialnego
z organizacjami
pozarządowymi
jest
jednym
z
nieodłącznych
elementów
rozwoju
demokratycznego
społeczeństwa
obywatelskiego.
Jej podstawowymi zadaniami są poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzania
aktywności społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu Gminy. Projekt uchwały jest wynikiem trwających
dekadę
doświadczeń
w tworzeniu
i realizacji programów współpracy w Gminie. Program współpracy Gminy jest najważniejszym dokumentem
regulującym współpracę samorządu z III sektorem i co roku uchwalanym przez Radę Gminy Chodzież. Już po
raz kolejny projekt programu współpracy zostanie poddany szerokim konsultacjom, w których będą mogły
wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje. Tym samym, w dokumencie, który zostanie przyjęty przez
Radę Gminy Chodzież, będą uwzględnione propozycje III sektora.

Id: 2ECEC3F6-F40B-4DD2-B636-58B7CD37C71C. Przyjety

Strona 1

