Zarządzenie Nr 0050.88.2021
Burmistrza Strzelec Krajeńskich 
z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
Na podstawie § 2 ust.1, pkt 2, ust 2, pkt 1, ust. 3 Uchwały Nr LVIII/415/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 8 października 2010r.  Nr 96, poz.1404)
zarządzam, co następuje:
§1.1. Przeprowadzić konsultacje w sprawie projektu uchwały: „Program współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Projekt programu będzie dostępny:
	w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.strzelce.pl 
	na stronie internetowej gminy: www.strzelce.pl 
	na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§2. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. 
§3. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

§4. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób: 
	w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: sport@strzelce.pl   profilaktyka@strzelce.pl,  biuletyn@strzelce.pl, dzialalnosc@strzelce.pl,
	pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
	osobiście poprzez złożenie pisma w Punkcie Informacji (pokój Nr 3, parter) Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

§5. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 21 października 2021r. do dnia 4 listopada 2021r. 
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
                       

