ZARZĄDZENIE NR 4/2014
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2015 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2015 rok,
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/315/10 Rady Gminy Spytkowice z dnia
14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
Wójt Gminy Spytkowice z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych Gminy Spytkowice na 2015 rok,
2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na2015 rok.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w ust. 1 w sprawie poddanej konsultacji.
3. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe i podmioty, działające na terenie Gminy
Spytkowice, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2.
Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 grudnia 2014 r.,
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 18grudnia 2014 r.,
3) zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji - Gmina Spytkowice.
§ 3.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektów uchwał i formularza do konsultacji na stronie
BIP i stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
§ 4.
1. Komórką
organizacyjną
Urzędu
Gminy
Spytkowice
odpowiedzialną
Konsultacji jest Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

za

przeprowadzenie

2. Do obowiązków Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeprowadzenia
konsultacji należy w szczególności obsługa konsultacji tj.:
1) zamieszczanie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
2) udzielanie merytorycznych odpowiedzi na uwagi i pytania zgłaszane w czasie konsultacji,
3) analiza merytoryczna materiałów zebranych w czasie konsultacji (wniosków, uwag, postulatów),
4) opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi propozycji stanowiska w sprawie przeprowadzanych
konsultacji,
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5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji,
6) podanie wyników konsultacji zawierających zestawienie opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem i podaniem
uzasadnienia w przypadku ich nie uwzględnienia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy,
7) przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji.
§ 5.
1. Treść informacji o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór formularzy do konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowią załączniki nr 2 i nr
3 do zarządzenia.
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2015 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2015 rok,
Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 5.12.2014 r. do 18.12.2014 r. zostaną przeprowadzone
konsultacje projektów w/w uchwał.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne ”,
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje pozarządowe”,
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
przeprowadzenie konsultacji – pok. nr 23, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

– stanowisko odpowiedzialne za

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia
18.12.2014 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice
34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
Propozycje należy wnosić na „Formularzach do konsultacji”.
Informacje dodatkowe:
1. Uwagi
i wnioski
do
projektu
aktu
prawa
osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.

miejscowego

mogą

być

wnoszone

przez

2. Do
uwag
i wniosków
należy
dołączyć
dokumenty
określające
przedmiot
statutowej
działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę
składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów
formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych
uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie
wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

WÓJT
mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2014
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 5 grudnia 2014 r.
FORMULARZ
do konsultacji projektu uchwały w sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2015 rok
A. Uwagi i wnioski dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Spytkowice na 2015 rok:

B. Uzasadnienie wniesionych uwag i wniosków – wskazanie
dokumentu, z którego wynika konieczność realizacji tego zadania:

podstawy

prawnej

lub

innego

C. Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz
Nazwa organizacji
e-mail

Spytkowice, dnia ………………………

…………………………
(podpis osoby wypełniającej formularz)

WÓJT
mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2014
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 5 grudnia 2014 r.
FORMULARZ
do konsultacji projektu uchwały w sprawie:
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2015 rok
A. Uwagi i wnioski dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Spytkowice na 2015 rok

B. Uzasadnienie wniesionych uwag i wniosków – wskazanie
dokumentu, z którego wynika konieczność realizacji tego zadania:

podstawy

prawnej

lub

innego

C. Dane kontaktowe
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz
Nazwa organizacji
e-mail

Spytkowice, dnia ………………………

…………………………
(podpis osoby wypełniającej formularz)

WÓJT
mgr inż. Mariusz Krystian
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