
Załąezntk
do achwafu nr XII/68 tŻ}LŁ
Rady GminY Gozd
z dtlia 25 .I0 'ŻaILr '

Regularnin konsult acji zorganizacj amipazarządowyrni i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustarq, ia"*zit*v12t,rua z!o-:- ,*?^*r*"lności

po"Vtf.o p,r61i."o.go i o *9l.oTt=iacie projektow aktow prawa mle,scowego w

dzięózinacn ootyciąc ych óziałalnoŚci stafutowej tyclr organizacjt'

$ 1.

1' Przedmiotem konsultacji są
al projekty ur.to. pru*a miejscowego rv działaniaclr dotyczącyclr działalności

statutowej ore*iłiói jararźądoyv"*r' i podmiot9*, o ktorych mowa w art' 3

rrst.3 rrstawy o a"iułur*s"i poiyt u prrbiicznego i o wolontariacie , zwanej dalej

organizacjami pozarządowymi ,7

b/ proj ekt .or^.ir,ruii.ror*tniej lvspoĘracy pro gramów rvspÓĘracy Grniny z

or gan'zacj ami po zarządow5łni'

$2.
W konsultacjach uczestnic ząorganizacje pozarządowe dńałasase na terenre

gminy, w zakresie okreŚlonv* * o'rŃ e'o dńaŁilnoŚci pożytku pub1icznego i o

vi,olontariacie lub ,uLv driaialności pozy'tku publicznego od chwili jej

powołania. 
$ 3.

Konsultacje dotycz ące za}łesu ujętego w $1 prowadzone Sąz inicjaĘwy Wojta

Gminy Gózd. 
$ 4.

ogłoszenie do przeprow adzęniakonsuitacji jest zagieszczane w Biuletynie

Informacji Publiczn ej,tastronie Internetowej Urzędu Gminy Głzd otaz fla

tablicy ogłoszeń w Uruędzie'

$5.

ogłoszeni e a przęprorvadzęniu k'onsultacji powinno okręŚlać:

al celkonsultacji,
b I przedmiot konsultacj i
el czas rcZpoczęCia Ł zakablzęfitakonsultacji'

dl formę konsultacji,
el zasięgterytorialny konstrltacji

$6
1. Konsul tacjemogą być prorv adzaae* .o najmniej jednej z podanyclr fonrr:

a/ otwarte spotkanie z prze dstawicielami ot ganizacji pazatzalo'rvych

bl w irurych dostępnyclr formach'



$7.

Proj ekt uclrwaĘ przekazywany j est uczestnikom konsultacj i bezpoŚrednio

poj""u. spotkania. w p'źypudń konsultacji przeprowadzarrych z argarizacjami

boi*rąaouuy* tennin *viozr*a opinii wynosi i dni od dnia zamieszczefiLa

informacji okonsrrltacjacir na stronió internętowej Urzędu Gminy Gozd'

$8.

Po przeprowadzeniu bezpoŚrednich spotkań sporządzany jest protokoł

zalvterąący temat konsuftacj i,ptzebiig dyskusj i orazpodjęte ustalenia i opinie'

Do proiokołu dołącza się listę obecności'

$e

opinie i uwagi organizacjipozarządowych, zgłoszone rv czasie konsultacji'

Li"ro**. *ą ao .iy"r'u."oiej ptzezwójta Gminy Gózd komorki

irguriracyjne: Urzędu cmrrry cozdw formie pisernnej na formu1arzu

okreś lonym prr"rw aita Gminy lub zapo Średnictwem pacńy e1ektronic zo'e''

$ 10.

Nie przedstawienie opinii, o ktoĘ mowa w $ 7 w terminie określonym w

zawiadcmieniu o konsultacjach oinac zarezygłację Z prawa do jej wyrazenia'

$ 11

Wyniki konsultacji wójt Gminy Gozd przedstawia Radzie Grniny w

uzisadnieniu do projektów aktów" o ktorycł mowa w $1'

$ 12.

Wyniki konsultacji nie są więące dlawŁadz Grniny'

$ 13.

Konsultacje uznaje się za wuinębezwzględu na liczbę podmiotów biorącyclr

udziaŁw konsu1tu.:u.i' jeśii zostaĘ przepto*'adzone w sposób przedstawiony w

Regulaminie.
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