ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.76. 2019
BURMISTRZA MIASTA KOCK
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, z późn. zm.), §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 12, poz. 300).
zarządza się, co następuje:
§1
Przeprowadza się konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na 2020 r., zwanego dalej „programem”.
§2
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji w zakresie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza
się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Kock.
§3
Projekt programu zostanie zamieszczony w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku;
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kocku;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kocku.
§4
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) pisemnego wyrażania opinii i uwag na temat projektu uchwały, składanych w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Kocku;
2) opinii i uwag przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego
w Kocku z.burmistrza@kock.pl.
§5
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 30.10.2019 r. do dnia 14.11.2019 r.
§6
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Burmistrza.
§7
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera

