ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.49.2021
Burmistrza Praszki
z dnia 07.04.2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ZMIAN
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
PRASZKA Z
ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKUPUBLICZNEGO NA ROK 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 z późno zm.) oraz uchwały nr 348/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszcez dnia 30
września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj.
Opolskiegoz dnia 20.10.2010 r, nr 121, poz. 1349) zarządzasię co następuje:

§ 1.
Poddaje się konsultacjom społecznym Projekt zmian Programu Współpracy Gminy Praszka
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021, w brzmieniu
załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
I

I
§2
Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 07.04.2021 r.
2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 12.04.2021 r.
3) zasięg terytorialny przeprowadzanych konsultacji: Gmina Praszka.
§3
1.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii lub przedłożenia
uwag do zamieszczonego na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszcekomunikatu o prowadzonych konsultacjach.
2. Udział w konsultacjach społecznych polegać będzie na wyrażeniu przez statutowe organy lub
upoważnionych przedstawicieli zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu
organizacji pozarządowych, stanowiska wobec projektu zmian do Programu Współpracy
Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi i innymi orqanlzacjarnl prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021, w jednej z następujących form:
• opinii pozytywnej
• opinii negatywnej
• zgłoszeniu uwag.
3. Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie należy składać pisemnie w terminie do 12.04.2021 r. na
dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Praszce,Plac Grunwaldzki 13, pok. Nr 19, lub pocztą
tradycyjną, bądź elektroniczną na adres: umig@praszka.pl.
§4
~arządzeniewchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Zarządzenia nr Or.0050.49.2021
Burmistrza Praszki
z dnia 07.04.2021

PROJEKT ZMIAN ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami uprawnionymi
na 2021 rok

§1
W załączniku do uchwały Nr 167/XXII/2020 Rady Miejskiej w Praszce z dnia
26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021,
wprowadza się następujące zmiany:
1) Rozdział IV - Zakres przedmiotowy współpracy otrzymuje brzmienie:
" Zakres przedmiotowy programu obejmuje sferę zadań publicznych mających za cel
poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Praszka w zakresie:
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - zgodnie z gminnym
programem profilaktyki,
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
· Wsparcie działań wspomagających
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
2) W rozdziale VI - Priorytetowe zadania publiczne pkt. 1. otrzymują brzmienie:
,,1) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - zgodnie z gminnym
programem profilaktyki,
2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja ludzi chorych
j" niepełnosprawnych,
3) Wsparcie działań wspomagających
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
3) W rozdziale IX - Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w ust.
2 zmienia się kwota z 56.000,00 zł na 96 000,00 zł".

§ 2.
1. Skierowanie projektu zmian Programu współpracy do konsultacji odbywa się w formie
publikacji projektu zmian Programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.
2. Propozycje do projektu uchwały przyjmowane będą drogą elektroniczną oraz listownie
\Iv dniach od 07.04.2021 r do 12.04.2021 r.

