UcHWAŁA NR l0l/Xll/20]5
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z

dnio

ló

wrześnio20l 5

r.

w sprowie

określenio szczegółowego sposobU konsullowonio z orgonizocjomi
pozorzqdowymi i podmiotomi, o klórych mowo w oń' 3 usl' 3 Uslowy
o dziołolnościpożytku publicznego i o wolontoriocie. progromów współprocy

Mioslo Sierpc z lymi orgonizocjomi i podmiolomi.

No podstowie or1. 5o ust. 2, ań. 40 usi l, ort. 4l usi l i or1. 42 ustowy z dnio 8 morco l99Or.
somozqdzie gminnym |Dz' U. z 2001 r' Nr 142, paz. 1591, z póŹn' zm'), oroz oń. 5 ust. 5
ustowy z dnio 24 kwietnio 2OO3 r. o dziołolnościpożytku publicznego io wo|ontor]ocie
(j.t. Dz.U.20l 4' l 118 z poŹn. zm.) Rodo Miejsko Sierpco uchwolo co nostępuje:
o

s

r.

określo się szczegółowy sposób konsu|towonio

z orgonizocjomi pozozqdowymi
ipodmiotomi wymienionymi w ort. 3 ust. 3 ustowy z dnio 24 kwietnio 2OO3 r. o dziołolności
pożytku pub|icznego io wo|ontoriocie progromów współprocy z tymi orgonizocjomi
i podmiotomi, no zosodoch okreś|onychw Zołqczniku do niniejszej Uchwoły'
s2.

Wykononie uchwoły powiezo się Burmistzowi Miosto sierpc.

s3.
L Uchwoło podIego ogłoszeniu w Dzienniku Uzędowym Województwo Mozowieckiego.
2.

Uchwoło wchodzi w życie z dniem podjęcio

WICEF

Uzosodnlenie

roku

W dniu 1 2 morco 20l 0 roku weszło w

Ącie nowe|izocjo

ustowy z dnio 24 kwietnio 2OO3
ust. 5 znowelizowonej

o dziołolnościpoĄtku pub|icznego i o wo|ontoriocie. Ań. 5

ustowy zobowiqzuje orgon stonowiqcy somozqdu terytorio|nego do określeniow drodze
uchwoły szczegółowego sposobu konsultowonio z rodomi dziołolnościpożytku publicznego,
orgonizocjomi pozozqdowymi i podmiotomi, o ktorych mowo w oń. 3 ust. 3 Ustowy
o dziołolnościpożytku pUb|icznego i o woionioriocie, projektÓw prowo miejscowego
w dziedzinoch dotyczqcych ich dziołolnościstotutowej.
Mojqc no uwodze powyższe podjęcie uchwoły jest zosodne.

ZołqcZnik

do Uchwoły Nr l00/Xll/2o l5
Rody Miejskiej Sierpco
Z dnio ló Wześnio 20l5r.

Zosody pzeprowodzonio konsuIlocji progromów współprocy Miosto Sierpco
z orgonizocjomi pozoaqdowymi orozz podmiotomi, o kiórych mowo W ort. 3 usi. 3
usiowy z dnio 24 kwietnio 2003 r. o dziołolnościpoĄtku pub|icznego i o wolontoriocie
Rozdzioł l .
Postonowienio ogó|ne

s

||ekroć w tekściejest mowo o:

1.

1) ustowie - rozumie się pzez to ustowę z dnio 24 kwietnio 2003 r' o dziołolnościpożytku
pub|icznego i o wo|ontoriocie ( Dz. U. Nr 9ó, poz. 873zpóźn.zm.),
2) orgonizocjoch _ rozumie się pzez io orgonizocje pozozqdowe oroz podmioty,
o których mowo W ort. 3 ust. 3 ustowy,

- rozumie się pzez to roczny progrom współprocy Miosto Sierpco
orgonizocjomi pozozqdowymi oroz podmiotomi, o których mowo W ort. 3 ust. 3

3) progromie
z

4)
5)
ó)
7)

ustowy.
stronie internetowej - rozumie 5ię pŻez to stronę www.sierpc.pl
Burmistau - rozumie się pzez to Burmlstzo Miosto Sierpc.
Rodzie - rozumie się przez to Rodę Miejsko Sierpco,
konsu|tocjoch - rozumie się pŻez to konsu|tocje społeczne

ęi^r^^^
e,v,
vev.

z mieszkońcomi Miosto

Rozdzioł 2.
Proceduro konsultocji

s2.
1. orgonem włościwymdo pzeprowodzonio konsu|tocji jest Burmista Miosto Sierpc,
który w drodze zozqdzenio ogłoszo konsu|tocje społeczne.
2. Konsu|tocje, o których mowo w ust. l po|egojq no zomieszczeniu projektu progromu
wspólprocy no:

l)

stronie internetowej,

2) tob|icy ogłoszeń Uzędu Miejskiego'
3. orgonizocje mogq zgłoszoć uwogi do projektu poprzez specjo|nie pzygotowony
formu|oz udostępniony no stronie internetowej, w Biuze obsługi lntereson1o oroz
w Wydziole Sprow Społecznych i Komuno|nych Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

4. Projekt progromu i formuloz pzygotowuje Burmistz.
5. Wypełniony formu|oz winien zostoć pzekozony Burmisizowi do dnio
lub lrodycy.inq (do skzynki usytuowonej w
MiejskiegoJ.

ó. Wydzioł sprow społecznych i Komunolnych spozqdzo protokół
konsultocji, który pzedstowlo Burmistaowi.

zokończenio

l - drogo e|ekłronicznq
Biuze obsługi lnteresonio Uzędu

konsu|tocji, określonegow zozqdzeniu, o klórym mowo W usi.

z

pzebiegu

7. Wyniki konsultocji mojq chorokter opiniodowczy i nie sq wiqżqce. o zosodności
pzyjęcio uwog ostotecznie decydu'ie Burmisiz'

l

.

2.

$3.
ostoteczny projekt progromu Burmistz pzedstowio Rodzie do 30 poŹdzierniko.
Rodo, zgodnie z ustowq, uchwolo progrom do 30 listopodo.

s4.

W pzypodku kiedy oigonizocje nie zgłoszq uwog do projektu progromu zostosowonie mo

$3ust. 1i2.

Rozdzioł 3.
Zmiono progromu

s5.
ptzypodku decyzji Burmistzo o wprowodzeniu zmion do progromu Burmisiz
w ciqgu 14 dni zomieszczo no stronie internetowej propozycje poprowek

l. w

do progromu.

2. orgonizocje w ciqgu l 4 dni wyrożojq opinię co do wprowodzenio
3.

do progromu.
Ostoteczne propozycje zmiony progromu Burmistz pzedkłodo Rodzie.

poprowek

