
ZARZĄDZENIE NR 58.2017
WÓJTA GMINY WÓLKA

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji projektu Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016r., 
poz. 446), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.) oraz §3 i §4 uchwały Rady Gminy Wólka nr 
X.66.2015 z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na 
terenie Gminy Wólka zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji 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 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2018 roku. 

§ 2. 

Konsultacje do projektu Programu prowadzone będą w formie pisemnych zgłoszeń opinii i uwag. 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wólka, swoje opinie 
i uwagi mogą składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wólka, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty 
elektronicznej na adres wolka@bazagmin.pl lub za pomocą portalu www.konsultacje.pl. 

§ 3. 

Ustala się, ze termin składania opinii i uwag upływa z dniem 16 października 2017r. 

§ 4. 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy 
Wólka - Anna Gułaś. 

§ 5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt 

Edwin Gortat
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