ZARZĄDZENIE NR OA.0050.l75.2017
BURMISTRZA MIAST A KOŁA
z dnia 11 października 2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 20l8r.".
Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kole Nr LIX/446/20l O z dnia
25 sierpnia 20l0r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20l6r. poz. 1817 ze zm.), zarządzam co następuje:
§ l. Postanawiam o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy
Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 20 l8r.".
§ 2. Określam dwa etapy konsultacji:
1. I etap od 16 października do 27 października 2017r, który polega na:
a) pisemnym powiadomieniu
organizacji działających na terenie miasta Koła
o prowadzonych konsultacjach,
b) zamieszczeniu projektu programu na stronie internetowej, www.bip.kolo.pl,
c) zgłaszaniu opinii do wydziału odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji
za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie internetowej, www.bip.kolo.pl .
2. II etap od 28 października do 10 listopada 2017r., który polega na:
a) analizie opinii przez wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji,
b) przygotowaniu projektu programu po analizie,
c) zorganizowaniu spotkania w celu przedstawienia ostatecznego projektu programu,
§ 3. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji i koordynację działań jest Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Kole.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
l.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
2.
a/a

