ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2021
WÓJTA GMINY PRZYRÓW
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy
Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
pożytku publicznego na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz
Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminyw Przyrowie z dnia 4 października
2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku
publicznego ze zmianą Uchwała Nr 192/XXXII/10 z dnia 5 listopada 2010 r.,
Wójt Gminy Przyrów z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi
organizacjami prowadzącymi na terenie Gminy Przyrów działalność pożytku
publicznego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na
2022 rok.
§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 02 grudnia 2021 r. do
13 grudnia 2021 r.
§ 3. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zgłaszania uwag do
projektu przedmiotowej Uchwały, który zostanie udostepniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przyrów, na stronie internetowej Gminy
Przyrów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przyrów
2. Uwagi do projektu Uchwały można zgłaszać:
a) osobiście w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów
(skrzynka podawcza na parterze budynku);
b) listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248
Przyrów;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przyrow@przyrow.pl;
d) za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /9w99dche0v/skrytka
/9w99dche0v/SkrytkaESP Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu pisma do
Urzędu Gminy Przyrów.
§ 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor
Ewelina Wiśniewska.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przyrów
Robert Nowak
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