
Bs§#';ffi larządzenie nr S,Oo50, ]0,1, 20l6
Burn]istr7a [)obIodzienia

z dnia 27,09,20l6t,,

u,spt,alvie przeprorYadzenia Z organiżacjami pozarządorvl,mi dzialaiąc},mi na t€renie
gmint Dobrodzicń konsultacii doĘi,cząc},ch projektu .,Programu \ł'§półprac!, Gmin},
Dobrodzień z organżacjami poznrządow},mi i inn},mi podmiotami prorvadzącl,mi
działalność pożvtku publicznego na rok 20l7".

Na podsla$ie art, 30 ust. 1 usta\q Z dnia 0ll marca 1990 r,, o sanrorządzie gnilln}nl (DZ. L].

Z ]016 L poz,.ł46) \\ Z\Ąiazku Z,!r1.5a usl, 1 usta\\l,z dnia 24 k§ictnia 2003 r, o dzialalności
pozltkrr pLLblicznego j o rłolontariacic I Dz- U- z 20l6 r,, poz,239 i ]95,' 7 pnzn, zln,
i Llclrrła}} Nr XLIIi_]3_]]20l0 Radi l\.liejskic] rr Dobrcxizieniu Z dnia 28 paźdz]ernika 2010 r,

rr sprarric określenia szczegółorrego sposobu konsulbrlania z orgclr 7ac.]aln]

pozat,zailorł r mi ipodmiolanli \\\]nie jon\mi § alt, 3 Lls!, j usta§'\'o d7ialalności poż}tkll
pLlbLicznegcl i o rrolontariacie. plojekló\\ aktó\r prarr a rrriejscolrego lr dzicdz]naclr
rlotr czacl ch dzialalności statuiowcj tvclr organizacji. uarządzam co rrastępuje:

§l
Przedrniolern konsultacjijest projekt uch\łah \ł sprarłie przliecia ..Plogranu \\:spółprac1
C;nlin) Dobrod7iell z olgarrizacjami pozarządo*]mi i iDn)m] podmiotami plorradzaclmi
działalność pou}tku publlcznego na20l7 rok",

§2
\\ lioIls(Lllaciłch L]iora udzia1 organizircie pozarzqdorre ipodmlotr \\Jlnienione \\'a]1, ] ust, 3

ustarrr z dnia 2,ł k\\ictnia ]003 r. o poż)lku publicznrnl i o rroLorrta|iacie dliałaiacc na

tctcnic grlin1 Doblodzień,

§
Konsrtllacje Zoslaią przeplorradzone * dniach
0-1 październlka 2()16 roku.

27 rłr,ześnia ]016 roku c]o

s1
C'e]enl konsultacji jest poznanie Stano\\iska podltlio|ó\\. o któqch n1o\ra \\ ar1,] ust, ] i j
ustarr1 o dzialalnoścl po7}1ktl publicznego io rrolonlaliacie. a rr szczególności po7nania ich
Llrtag. opinii i rvnioskó\,\ \\ d,,jcdżinach dotl,cząclch dzialalrrości statulorrc,j tlclr organizacji,

§j
Konsll]racie będą plzepro\\adzone r| lornlic publikac.ji projcktLr plogrJmu \\ Biulctuie
lrrlornracii Publicznci.

56
tirragi. opinie. rrnioski pveclstarticicli organizacji prlzarzarlorr 1 c h przljnorrane bccl.a

rr lornlic pisennej i elcktronicznei 'tlrzaclił]9b!9!Ł!§q]L u tclrrrinie do dnia
0.1paździcrnika 2016 r,, do godz, 15,00 \\,sckretariacie t-l7ędu \1ie,iskiego rr Dclbrodzienlrr,

§7
lni'onlacjc o przeprorładzeniu konsultacji zamieszcza się na tablic} ogłoszeli urzędu. rł BIP
i l]a suonje intarncto$cj gnin},

3

od



§8
Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń urzędu
gmi]l). \\ BlP ina suonie intemelo\^ej gminy,

§9
osobą odpowiedzialną za przepro§ładzenie konsultacji jest pracownik w'rifLczony pżez
Burmistża Dobrodzienia

§ 10

Zarządzenie wchodzi rł,ź},cie z dniem podpisania.
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