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Wójta Gminy Sadowie 
z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z'organizacjanii 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy 

Sadowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ((Dz. U2021.1372 tyj. z dnia 2021.07.27), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2020.1057 t.1. z dnia 
2020.06.18) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Sadowie nr XI/63/2011 z dnia 28 października 
2011 r. zarządzam, co następuje: 

§1 

Zarządzam konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy w Sadowiu w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

§2 

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, 
których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Sadowie. 

§3 

1. Konsultacje odbywać się będą w dniu: 26.11.2021 r. o godzinie 100° w Sali Ślubów 
Urzędu Gminy w Sadowiu. 

2. Konsultacje odbywać się będą również poprzez złożenie w dniach 25-26 listopada 2021r. 
przez uprawione organizacje opinii i uwag drogą elektroniczną na adres: 
g.frejlich@sadowie.pl, lub bezpośrednio na piśmie w kancelarii UG Sadowie {Sadowie 86, 
27 — 580 Sadowie}, przy czym dopuszcza się wyrażanie stanowiska także w terminie 
wcześniejszym. 

§4 

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół zawierający w szczególności: daty 
przeprowadzenia konsultacji, przedmiot konsultacji, wykaz organizacji zgłaszających opinie i 
uwagi, oraz wyniki konsultacji . Protokół podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Sadowie oraz BIP Gminy Sadowie. 



§5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Sadowie. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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