ZARZĄDZENIE NR 1
BURMISTRZA ŁAZ
z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy
na rok 2016",
- określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- określenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum
oraz kreślenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminym (t.j.: Dz. U. z 2015r.,
poz. 1515, z późniejszymi zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pozytku publicznego, aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej:
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach w sprawie:
- przyjęcia „Gminnego Prograu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok
2016”,
- określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- określenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz kreślenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 2. Określić czas rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 stycznia 2016 r. oraz zakończenia konsultacji na dzień 12
stycznia 2016 r.
§ 3. Określić formę konsultacji poprzez umieszczenie projektu uchwały określonej w § 1 w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 4. Przedmiotowe konsultacje obejmują swym zakresem organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na tereie Gminy Łazy.
§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii o poddanym konsultacji akcie.
2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienoine w art. 3 ust. 3 przedstawiają swoją opinię w formie
pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość organizacji biorących udział w konsultacjach.
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łaz
Maciej Kaczyński
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Załącznik do Zarządzenia Nr 1
Burmistrza Łaz
z dnia 4 stycznia 2016 r.
……………………………………………………………….
(pieczęć podmiotu zgłaszającego propozycje)
Formularz uwag
do projektu uchwały w sprawie:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dane podmiotu zgłaszającego propozycje
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)
……………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………….......................…
……………………………………………………………………………………………………….....................
Uwagi do projektu uchwały w sprawie:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Paragraf Projektu
(proszę szczegółowo wskazać §,
Uzasadnienie*
ustęp i punkt)

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje:
* UWAGA:
Jedynie propozycje zmian uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą być uwzględnione w procesie
konsultacji.
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