
ZARZĄDZENIE  Nr 14/2015 
WÓJTA GMINY  IRZĄDZE 

z dnia 23 marca  2015r. 
 
 
                w sprawie  trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi             
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektu  uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę      
Irządze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
                       
 
                    Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego  i  o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz.1118 z późn. zm.  ),oraz 
Uchwały Nr  226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  pożytku 
publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi    
działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 
 

Zarządzam co następuje: 
 

§1  Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest  projekt : 

Uchwały Rady Gminy Irządze w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę 
Irządze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§2 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów działających na terenie 
Gminy Irządze  , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na temat projektu ww. uchwały. 

2. Pisemne uwagi i wnioski organizacje pozarządowe mogą składać na udostępnionym 
formularzu zgłaszania opinii w terminie od dnia 23 marca 2015r. do dnia 27 marca 2015r.         
w sekretariacie Urzędu Gminy Irządze lub przesłane w formie skanu  na adres e-mail :                     
urzad @irzadze.pl 

3. Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia 

§3 Informacje o wynikach konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Irządze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

§4 Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. działalności gospodarczej, oświaty, 
kultury, rekreacji i zdrowia.  

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

         
 
 



                     Załącznik Nr 1 
                                                                                                                           do Zarządzenie  nr 14/2015 

                                                                                                                            Wójta Gminy  Irządze 
                                                                                                                              z dnia 23 marca  2015r. 

 
 
 
 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII 
 
 

1. Projekt uchwały w sprawie: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa organizacji wnoszącej opinię oraz dane kontaktowe: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. Proponowane rozwiązania , uwagi i opinie do projektu uchwały: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Irządze dn. ………………      ……………………………. 
         Podpis osoby upoważnionej 
 

 

 

Pieczęć  organizacji  

     pozarządowej 


