
Zarządzenie Nr 162/2018 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 7 listopada 2018 roku 

 

w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi 

w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 z póź. zm.) oraz §10 ust. 2 Uchwały  

nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie: uchwalenia 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1.  Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy   

Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 

2019 rok. 

2.  Określam: 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 listopada 2018r. 

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 17 listopada 2018r.  

 

§ 2 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania uwag, wniosków i opinii   

dotyczących projektu przedmiotowego Programu, przekazywanych przez interesariuszy 

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów, a także faksem lub pocztą tradycyjną na 

adres Urzędu lub za pośrednictwem Internetu z możliwością wykorzystania formularza 

konsultacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Udostępnienie projektu Programu nastąpi poprzez jego publikację na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy Masłów oraz na stronie internetowej Gminy 

Masłów a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Masłów. 

3. Uwagi, wnioski i opinie do projektu Programu można zgłaszać w terminie określonym  

w §1 w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów przesyłać drogą elektroniczną na adres: 

gmina@maslow.pl faksem pod numer (41) 311 00 61 lub przesyłać drogą  

korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów  

z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy na 2019 rok.”  

 

§ 3 

1. Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 

 



§4 

Uwagi, wnioski i opinie zgłoszone do projektu Programu w trakcie konsultacji, załącza się do 

projektu uchwały przedstawionej Radzie Gminy Masłów celem uchwalenia Programu. 

  

§5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich Urzędu Gminy Masłów. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Masłów 

                                                                                                           /-/ Tomasz Lato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Załącznik Nr1  

                                                                                                         do Zarządzenia Nr 162/2018 

                                                                                              Wójta Gminy Masłów 

                                                                                                               z dnia 7 listopada 2018 

 

FORMULARZ  KONSULTACJI 

projektu  Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami  określonymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2019 rok. 

 

1. Dane organizacji pozarządowej: 

 

NAZWA PODMIOTU  

Adres siedziby  

Telefon i adres e-mail  

 

 

2. Uwagi, wnioski, opinie  do projektu programu: 

 

LP. 

CZĘŚĆ DOKUMENTU, 

KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA, WNIOSEK, 

OPINIA  (ROZDZIAŁ, 

PARAGRAF, USTĘP, 

PUNKT) 

TREŚĆ  UWAGI, WNIOSKU, 

OPINII 
UZASADNIENIE 

    

    

    

 

 

 

____________________                                     
                    data                                                                                             imię i nazwisko  

osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu organizacji 

 

 

Wypełniony formularz należy przesyłać na adres: 

 

 poczty elektronicznej: gmina@maslow.pl 

         lub adres pocztowy:  

 Urząd Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów 

a także złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów  

 

w terminie do dnia 17 listopada 2018 roku 

mailto:gmina@maslow.pl

