ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2019
WÓJTA GMINY JEJKOWICE
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w wykonaniu zapisów art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 688) oraz w związku
z uchwałą Nr XLV/180/10 Rady Gminy Jejkowice z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłosić konsultacje, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
2. Projekt uchwały w powyższej sprawie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Projekt uchwały, w sprawie którego przeprowadza się konsultacje społeczne, a którego treść stanowi
załącznik do niniejszego Zarządzenia, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Urzędu Gminy Jejkowice w terminie do dnia 30 lipca 2019r.
4. Termin zgłaszania opinii wyznacza się od 23 lipca 2019r. do dnia 30 lipca 2019r. włącznie.
5. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone w formie pisemnej do siedziby Urzędu
Gminy Jejkowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jejkowice.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jejkowice
Marek Bąk
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