
Zarządzenie Nr 6312019
Wójta Gminy Fałków

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu Współpracy Gminy
Fałktw z oiganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pozytku publicznego na 2020 rok''

Na podstawie $ 4 Zał'ącznIkado Uchwały Nr XXXYlJIlf46l2010 Rady Gminy Fałków z dnta

30 września 2OIO r. w Sprawie szczegołowego sposobu konsultowania z organizacjami

pozy'tku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

)oo: .oti.. o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktow prawa

miejscowego w dziedzinaci dotyczących działalności statutowej tych organizacji w gminie

Fałkow Wojt Gminy Fałkow zarządza, co następuje:

$ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji Z otganlzacjami pozarzqdovrymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność poż1tku publicznego projektu Programu

współpracy Gminy Fałków z organuacjami pozarządowymi oraLz innymi
połmiotami prowadzącymi dzialalność poĘtku publicznego na 2020 rok, zwanego

łalej ,,projektóm programu'', stanowięce go załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt programu wtaz Zinformacj4 o konsultacjach zamieszczony zostanie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) na stronie internetowej Gminy Fatków,
3) na tablicy ogłoszeń w Uruędzie Gminy w Fałkowie.

$2.
Konsultacje przeprowadzone Zostaną w terminie od dnia 30 pażdziernika 2019 r. do dnia

15 listopada 2019 r. 
$ j.

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgł.aszanla uwag i opinii do

projektu programu.
f. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian naleŻy składać

terminie wskazanym w $ 2 na piŚmie w sekretariacie Urz-ędu Gminy w Fałkowie

pok. 110.(I piętro) lub przesyŁac za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

gmina@falkow.pl. Formularz uwag stanowi załączntknr 2 do zarządzenia'

3. o*Ę 
"dp"*" 

dzia|ną Za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik na stanowisku

ds. administracyjnych i ewidencji ludnoŚci.

$4.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw-ietniaZ}}3 r'

pózytt." publicznego i o wolontariacie (tj. Dz' IJ' z 2019 r. poz. 688

prowadząc e dział.alność poi1.tku publicznego na terenie Gminy Fałkow.

$s.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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