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WOJTA G,MNY DOBROMIERZ
z dnia 2Y w rześnia 2016 r.

w sPrawie PrzeProwadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Dobromierzz organlzacjami PozarządowYmi oruz innymi pojmiotam i piowadzĘcvńi iia^lnośó poźytkupublicznego na 2017 rok,

NaPodstawie art,30 ust.2 pkt2 ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz, U, z 2016 r, PoZ, 446), art.5a ust. 1 ustawy z dniLa 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 
- -r, 

por. 239)oraz § 4 UchwałY Nr XIV66/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia28 września2Lll r. wsPrawie okreŚlenia szczegółowego sposobu konsultow ani1 z radą aziałanosci pozltku
Publicznego lub organizacjarni poŻ*rąaoroy^i i poamiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawY o działalnoŚci PozYtku publicznego i o wolontariacie, pro;et tow aktów prawamiejscowego w dziedzinach dotylzących działatności statutowej tych organ izacji, zarządzasię, co następuje:

§ 1, 1, Postanawia się PrzeProwadziĆ konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady GminyDobromierz w sPrawie PrzYjęciaProgramu Wspołpracy Gminy ńobromier z z organizacjami

i|lTX:i:-^i 
oruz innymi podmiotami prowiazącvńiirrait"ość 

'o;ri; 

publicznego na

2, Celem konsultacji jest Poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektuuchwały będącej przedmiotem konsultacji. 1 -

§ 2' 1, Uczestnikami Przedmiotowych^konsultacji są organizacje pozarządowe i innePodmiotY wYmienione w art. : uŚt. 3 ustawy o jziałalności poży,tku publicznegoi o wolontariacie Prowadzące dzińalnoścpozytku puuli;igo na terenie Gminy Dobromierz.2, Termin konsultacji ustala się od 30 września2oia ,. ao z6 puza;iltkJÓil ..3, Konsultacje PrzeProwadza się w formie pisemnej ,i po^o"ą formularuakonsultacyjnego,
w następujący sposób:
a) za PoŚrednictwem stronY internetowej Gminy Dobromierz (pobranie arkuszy w formieelektronicznej) - PoPrZez wYsłanie wypeinionegó ro.rnuturra na adres poczty elektronicznej:mgesior@dobronrierz.pl,
b) osobiŚcie - PoPrZez złożęńe wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu GminyDobromierz, przy Placu Wolności 2ł.
4, Wzor formularzakonsultacyjnego stano wi zaŁącznik do niniejs zego Zarządzenia.

§ 3. wykonanie zarządzenie powierza się sekretarzowi Gminy Dobromierz.

§ 4. Zarządzenie wcho dzi w życie zdniem podpisania.



Ogłoszenie o konsultacjach
Programu WsPÓłPracY Gminy Dobromier, ," organizacj ami pozarządowym i orazinnYmi Podmiotami Prowadząrymi działalność pozyiku puńli""o"go na 2017 rok

WÓjt Gminy Dobromierz zgodlie z art. 5 ust 1 i ust.2 ustawy z dńa 24 kwietni a 2003 roku odziałalnoŚci PoŻYtku Publicznego i wolontariacie (Dz.IJ. z.2016 r. poz. 239) oraz§ 4 Uchwały NrXII|66/I1 RadY GminY Dobromierz z dniaZS wrzeSni a201l r. w spiawi. ońJt"ni a szczegółowegosPosobu konsultowania z rad,ą działalnosci poży,tku publicznego lub organ izacjami poznządowymii Podmiotami, o którYch mowa w art. 
' lr,,- 3 ŃŃ ; działalności poźl.tku publicznego i owolontariacie, projektów aktów prawa 
_miejscowego ; dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej tych organizacji, oglaszakonsultacj e społeJzrre.

1, Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęciaProgramu WsPÓłPracY Gminy Dobromiórz z organiriciu^i poiuĄdowymi oraz innymi
^ P_odmiotami Prowadzącymi działalnosćpozytku piuti.rrrógo nu.oi. ióii.or..2, Cel konsultacji: Poznanie stanowiska sektóra plruoąaońego w zakresie projektu uchwały_ będącej przedmiotem konsultacji.
3, Termin konsultacji: od 30 *.róśrriu 2016 r. do 20 pńdziemika 2016 roku.4. X'orma i zasięg terytorialny konsultacji:

Uczestnikami PrzedmiotowYch J<onsulLcji mogą być organ izacje pozarządowe i inne' PodmiotY wYmienione w art. ? u9Ł : ,rt"r^ri o, działalności poźytku publicznego owolontariacie Prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Dobromierz,

§::il"-ą 
swoje stanowisko za pomoaą formularzł r.orrruiiu.yinlgo * następujący

a) za PoŚrednictwem stronY intemetowej Gminy Dobromier z (pobranie arkuszy w formieelektronicznej)- PoPrzez wysłanie wypełńione go'formularzu 
"u 

Ja.., |o.rty elektronicznej:b) osobiŚcie - PoPrZez ńożenie w}pełnioneg"o fońularza * s"k eńriacie Urzędu GminyDobromierz, przy Placu Wolności 24.
5, W PnYPadku niezłoŻeńa przez podmioty wymienione w pkt 4 wniosków i uwag doProjektu aktów Prawa miejscowego do zakończenia konsultacji , uznĄe się, żeprzedstawiony projekt aktu prawa miejscoweg o zostŃ przyjęty bez zastrzeżeń.
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Załqcznik
do Zarzqdzenia nr92 /]6

Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 września 20]6 r.

FORMULARZ KONSULTACJI

STATUTO\ryEJ ORGANIZACJI POZA WYCH I PODMIOTOW
PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI

l
Nazwa organizacji, nr w KRS
lub w innym rejestrze lub
ewidencii
Adres organŁacji

Cele statutowe organlzacji

Numer telefonu/adres e-mail
organizacii
Imię i nanvisko osoby do
kontaktu
Numer telefonu, mail

Dobromierz, dnia

1 Uchwała w sprawie

2 Ąrt., aKtualny zapis

|..:::.;,1,.PioP1nowahe.żmianytirzmieniazapisuIubtreścinow"s,;Ę",pil
('lłilFl? ą9Ępro,,p_ożycji dodąnianoT,lg:*pjlTisu, wpolu 2 wpisać-nalezy,: Nowv

J

Uzasadnienie lyprow,adzenia zmianl, / rvprorvad zenia nolveso zani*,,
4

Jakie ewentualne zmiany pańsfwo proponuia?
5


