
ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2019 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 9 października 2019 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Dobromierz  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz § 
4 Uchwały Nr XII/66/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:  
 
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy 
Dobromierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2020 rok. 
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu 
uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 
 
§ 2. 1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dobromierz. 
2. Termin konsultacji ustala się od 9 października 2019 r. do 31 października 2019 r.  
3. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, 
w następujący sposób:  
a) za pośrednictwem strony internetowej Gminy Dobromierz (pobranie arkuszy w formie 
elektronicznej) – poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej: 
mszewczyk@dobromierz.pl, 
b) osobiście – poprzez złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy 
Dobromierz,  przy Placu Wolności 24. 
4. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Dobromierz. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Wójt 
(-) Jerzy Ulbin 

 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 

do Zarządzenia nr 0050.121.2019 
Wójta Gminy Dobromierz 

z dnia 9 października 2019  r. 
 

FORMULARZ KONSULTACJI  
PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI 

STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW  
Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany 

  1   Uchwała w sprawie 

  

 
  2   Paragraf, aktualny zapis 

 

 
Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu  

(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy: NOWY 
PRZEPIS) 

  3    
 

 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu 
  4     

  
Jakie ewentualne zmiany Państwo proponują? 

  5     

  

 
Dane uczestnika konsultacji 
Nazwa organizacji, nr w KRS 
lub w innym rejestrze lub 
ewidencji 

 

Adres organizacji  
 

Cele statutowe organizacji 
 

 

Numer telefonu/adres e-mail 
organizacji 

 
 

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu  

 
 

Numer telefonu, mail  

Dobromierz, dnia ………………………….……… 


