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Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 29 listopada20l2r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotycząrych Programu współpracy
Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

. prowadzącymi działalność poĘtku publicznego na rok 2013

Na podstawie ań. 5a ust' 1 ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub|icznego
i o wo|ontańacie ((Dz. U. z 2003 r. Nr g6 poz,873 orazz2004 r' Nr 64, poz' 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, po2.2135,22005 r. Nr 155,p02.1298, Nr 169, po21420, Nr 175,po2.1462, Nr 249, poz.Zj\4
22006r, nr 94, p02.65122008r. Nr 209, po2.1316,22009 r Nr 19,p02.100 i Nr 22, po2.120,Nr157,po2.1241
z2010 r Nr 28,poz'146, Nr 127,poz,857) oraz Uchwały Nr V|l /58 /2011 Rady Gminy w Dobzeniu Wie|kim
z dnia 12maja2011r, w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radamidziałalnościpozytku
pub|icznego lub z organizacjami pozaządowymi i podmiotamiwymienionymiw ań. 3 ust. 3 u.stawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działa|ności pożytku pub|icznego i o wolontariacie projektów aktÓw prawa
miejscowego Gminy, zarządzam co następuje:

s1

1 , Pzeprowadzenie w okresie od dnia 29 listopada 2012 do dnia 05 grudnia 2012 r. konsultacji
społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie pzyjęcia Programu wspołpracy Gminy Dobzeń
Wie|kiz organizacjami pozaządowymi i innymi podmiotami prowadzącymidziała|ność pozytku
publicznego na rok 2013.

2. Konsultacje społeczne mają na ce|u zebranie od pzedstawicie|i organizacji pozaządowych oraz
podmiotów wymienionych w ań. 3 ust' 3 Ustawy o działalności pożytku pub|icznego i o wo|ontariacie, opinii,
uwag i propozycji dotyczących Programu wspołpracy'

s2.
ogłoszenie w sprawie pzeprowadzenia konsu|tacji społecznych, którego treśÓ stanowi załącznik Nr 1
do niniejszego zaządzenia, będzie zamieszczone W Biu|etynie lnformacji Pub|icznej Uzędu Gminy
w Dobzeniu Wie|kim i na tab|icy ogłoszeń Uzędu Gminy w Dobzeniu wie|kim, w dniu 29 |istopada 2012r,

$3.

Podmioty wymienione W s 1. ust 2', mogą zgłaszaÓ swoje opinie, uwagi i propozyc.ie do Zastępcy Wojta
Gminy |reny Weber, osobiście, pisemnie ( równiez e|ektronicznie na adres e.mail:
z-ca.wojta@dobzenwielki.pl), do dnia 05 grudnia 2012r.

s4.
Zarządzenie podaje się do pub|icznej wiadomości popzez zamieszczenie w Biu|etynie |nformacji
Pub|icznej Uzędu Gminy w Dobzeniu Wie|kim.

s

Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podjęcia.
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