
ZARZĄDZENIE NR 171/19
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy 
Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  na rok 2020".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały nr XXXVI/286/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 
28 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r., poz. 5598), Burmistrz 
Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§ 2. 1. Konsultacje będą realizowane w dniach 25.10.2019 - 08.11.2019 r. i będą przebiegać 
w następujących formach:

1) zamieszczenie projektu programu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, 
ul. Kościuszki 55 wraz z formularzem ankiety konsultacyjnej,

2) zamieszczenie projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Organizacje 
pozarządowe/Konsultacje społeczne) oraz linku do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl 
(zakładka Organizacje/Ogłoszenia) wraz z ankietą konsultacyjną,

3) przekazanie organizacjom drogą mailową projektu programu wraz z ankietą konsultacyjną,

2. Wypełnione ankiety konsultacyjne można dostarczyć elektronicznie, pocztą lub osobiście, na adres: 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, e-mailem: strategia@stronie.pl do 
dnia 08.11.2019 r.

§ 3. Po zakończeniu konsultacji, wskazany przez burmistrza pracownik merytoryczny dokona analizy 
danych zebranych w trakcie konsultacji, następnie sporządzi protokół, który zostanie przekazany do  
zatwierdzenia Burmistrzowi. Protokół zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a link do 
niego na stronie internetowej Gminy: www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia), w terminie do 
12.11.2019 r.

§ 4. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt programu i protokół z konsultacji.

§ 5. Przebieg konsultacji określa Uchwała nr XXXVI/286/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 
28 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Dariusz Chromiec
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