
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 
WÓJTA GMINY TOMICE 

z dnia 2 października 2018 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tomice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok”. 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz 
uchwałą Nr XXXI/246/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego Nr 567, poz. 4371, z późn. zm.) Wójt Gminy Tomice zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
Poddaje się konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. 
 

§ 2 
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

§ 3 
Konsultacje są przeprowadzane w dniach od 8 października do 22 października 2018 r. 
 

§ 4 
Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których 
mowa w § 2 zarządzenia na temat projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. 
 

§ 5 
1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik do niniejszego 

zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Programu współpracy Gminy Tomice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok”. 

2. Projekt Programu oraz formularz konsultacji, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz udostępnia w Urzędzie w pok. nr 15. 

3. Wypełnione formularze konsultacji można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy 
Tomice, ul. Wadowicka 51 pok. 14, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na 
adres gmina@tomice.pl w terminie do dnia 22 października 2018 r. 

 
§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tomice. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

Wójt Gminy Tomice 
Witold Grabowski 

 
 
 



Załącznik do zarządzenia Nr 105/2018 
Wójta Gminy Tomice z dnia 2 października 2018 r. 

 
FORMULARZ KONSULTACJI 

projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.  

      

Podmiot zgłaszający: ….....................................................................……………………………………………………… 

 

Adres ………………………...............……..…………………………………………………………………………………………………….. 
 

UWAGI DO PROJEKTU PROGRAMU 

 

L.p. 
Uwagi do projektu Programu 

Uzasadnienie  
Obecny zapis 
(§, ust., pkt) 

Proponowane brzmienie 
zapisu 

1.  
 

  

2.    

.....    

 
 

OPINIA O PROJEKCIE PROGRAMU 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

 
a) pozytywna, b) raczej pozytywna, c) trudno powiedzieć, d) raczej negatywna, e) negatywna 

 
Uzasadnienie do opinii i inne uwagi do projektu Programu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

.................................., dnia: ……………….………....…….   
 ………………….……...............…………………… 

          Imię i nazwisko upoważnionego     
  przedstawiciela podmiotu zgłaszającego 

 
 

 
Wójt Gminy Tomice 

Witold Grabowski 


