PiK.523.2016
Zarządzenie Nr 58/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie: określenia przedmiotu, formy, zasięgu i terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
Niepołomice.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.
446), § 5 w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 6 uchwały Nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14
czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 18.07.2012r. poz. 3463) - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zarządza, co następuje:
§1
1.

Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice.

2.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt „Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

3.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety konsultacyjnej.

4.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 8 do 21 września 2016 r.

5.

Konsultacje ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, stronie
internetowej www.niepolomice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.

Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji:
1) rozpoczęcie konsultacji: 8 września 2016 r.,
2) składanie ankiet konsultacyjnych przez mieszkańców w terminie od 8 do 21 września 2016 r. w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy pl. Zwycięstwa 13 lub w formie
elektronicznej na adres magistrat@niepolomice.com.
3) analiza złożonych ankiet oraz sporządzenie protokołu z konsultacji w terminie 7 dni od ostatniego dnia na
składanie ankiet tj. do 28 września 2016 r.
4) przedstawienie przez Burmistrza wyników konsultacji Radzie Miejskiej (na najbliższej sesji) oraz
niezwłocznie mieszkańcom gminy.
§2

Powołuję komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w § 1, w składzie:
1) Małgorzata Frankiewicz – przewodniczący,
2) Agata Gumularz – członek,
3) Stanisław Wojtas – członek.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy Niepołomice.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

