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Chorzele, dnia 12lutego 2020 r.

Ogloszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządo}vymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie
do§czące zmiany rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpoĘtku publicznego na 2020 rok.

W związku ze

rmianą

w rocmym

Programie współpracy Gminy ChorzęIę z

orgarńzacjatrti pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpoĄtku
publicznego na2Oż0 rok zamieszczaln projekt uchwały w celu zapoznania się i ewentualnego
zgłaszania opinii do projektu uchwaĘ.
Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicmej na stronie internetowej Miasta i Gminy
Chorzele www.chorzele.pl zgodnie z Regulaminem konsultacji z orgańzacjami
pozarządovlymi i podmiotami, o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpoĄtku

publicznego i o wolontariacie, pĄektów aktów prawa miejscowego w dziędńlach
doĘczącychich dzińalności statutowej stanowiącym zńącznikNr 1 do UchwĄ Nr 48\VII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach zdnia3}.a4.2a15 r.
Ewentualne uwagi do pĄektu uchwĄ naleĘ zgłaszać za pośrednictwem pocńy
elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele (sekretariat@chorzele.p1) na formularzu
stanowiącym zńącznik do w/w Regulaminu w terminie od ż0.02.20ż0 r do 05.03.2020 r. do
godz. 10:00. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie oznaezarezygnację z ptawa jĄ
wyrużania.
Nie będą uwzględniane w toku konsultacji:

-

opinie i uwagi zgłoszone na formularzu stanowiącym załącmik do regulaminu, jeśli
nie zawieraĘ wszystkich wymienionych w nim danych,
opinie i uwagi zgłoszonebęzuzasadnienia.
opinie i uwagi zgłoszone w innej formie.
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UchwałaNr,......
Rady Miejskiej w Chorzelach
z

w sprawie zmiarly uchwĄ w

dnia

2020 r.

sprawie uchwalenia programu wspóĘracy Gminy Chorzęle z

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpoĄrtku
publicznego na 2020 rok.
Na podstawie art.7 ust.

pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

1

U, z20I9 r, poz. 506 zę zm.) w nviązku z art. 5a ust. l ustawy z dniaż4kwietnia}Oa3 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.

zż0l9 t.,poz.688

zę zrrr.) Rada Miejska w Chorzełach

uchwala co następuje:

§1.
W załączniku do UchwaĘ Nr 107D(V/i9 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 listopada 2019 r, w
sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele

z

otganizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na 2020 rok.

Punkt DL

wYsoKoŚc ŚnooxÓw pr-łxo\ilANYcl{ NA REALIZACĘ PROGRAMU

otrrymuj e naĘpuj ące brzn ienie

:

Na realizację zadańpublicznych objętych niniejszym Programem planuje się kwotę w wysokości 20
000 zł (słownie: dwadzieścia Ęsięcy złoĘch). Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie

Gminy na 2020 rok.

§2.
Wykonanie

uchwĄ powierza

się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3.
Uchwała wclrodzi w życie z dniem podjęcia.

