
    
 

ZARZĄDZENIE  NR 71.2019 

WÓJTA  GMINY STARE JUCHY 

z dnia 24 października 2019 roku 

 

         

w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności 

pożytku publicznego na 2020 rok 

 

 

Na podstawie § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 

27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na 

terenie Gminy Stare Juchy – Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

                                                

§ 1. 

 

Przedmiot konsultacji społecznych 

 

Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare 

Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok. 
 

§ 2. 

 

Cel konsultacji społecznych 

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od 

zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku 

publicznego na 2020 rok. 

 

§ 3. 

 

Uczestnicy oraz zasięg terytorialny konsultacji społecznych 

 

1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Stare Juchy. 

2. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Stare Juchy posiadający na 

dzień wydania zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji czynne prawo 

wyborcze do organów samorządowych i mieszkający na obszarze, którego dotyczy 

sprawa poddana konsultacjom oraz przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje z terenu 

Gminy Stare Juchy. 

 

                                                           § 4. 

 

Termin i miejsce przeprowadzania konsultacji społecznych 

 

Konsultacje społeczne o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w terminie:      

6 listopada 2019r. w formie spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w 

Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy o godz.  11:00 



§ 5. 

 

Formy i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych 

 

1. Ogłoszenie w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych wraz z projektem 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w 

zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok zostaną zamieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare 

Juchy oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Stare Juchy. 

2. Dokumentacja dotyczącą konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna 

będzie w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500-lecia 4, pok. nr 4. 

3. Formy przeprowadzania konsultacji społecznych: 

a. Forma bezpośrednia – przekazywanie uwag do Programu Wójtowi Gminy 

Stare Juchy w czasie trwania konsultacji, 

4. Osoba odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji 

społecznych jest Beata Olechowska – Podinspektor ds. Rozwoju Gminy. 

5. Konsultacje społeczne są ważne, jeśli wypowie się w nich minimum 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

6. Z konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport, który będzie przekazany 

do Rady Gminy Stare Juchy, upubliczniony na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Stare Juchy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w 

budynku Urzędu Gminy Stare Juchy. 

 

§ 6. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

     Wójt Gminy Stare Juchy 

 

    /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko 

 


