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Wójta Gminy Dobrzeń Wie|ki

z dnia 06 lipca 2011r.

w sprawie przeprowadzenia konsu|tacji społecznych dotyczących Rocznego Programu współpracy
G m i ny D o b rze ń Wi e l k i 

il:i:,i.::!,lTj,ffi lililxł: lTIJl ł:l 
m i ota m i prowad zącym i

Na podstawie art' 5a ust' 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działa|ności pozytku publicznego
i o wo|ontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm') oraz Uchwały Nr V|| l5B 12011 Rady Gminy
w Dobrzeniu Wie|kim z dnia 12 maja 2011 r, w sprawie szczegołotrvego sposobu konsu|towania z radami
działa|noŚci pozytku publicznego |ub z organizaĄami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działa|noŚci pozytku pub|icznego i o wo|ontariacie projektow
aktÓw prawa miejscowego Gminy, zarządzam co następuje: t
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1. Przeprowadzenie w okresie od dnia 06 lipca do dnia 10 sierpnia 2011 r, konsultacji społecznych
dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu wspołpracy Gminy Dobrzeń Wie|ki
na rok 2011, zorganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działa|nośó pozytku
publicznego.

2' Konsu|tacje społeczne mają na ce|u zebranie od pzedstawicie|i organizacji pozarządowych oraz
podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działa|ności pozytku pub|icznego i o wo|ontariacie, opinii,
uwag i propozycji dotyczących Programu wspołpracy.

s2,
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, ktorego treść stanowi zatącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia i będzie zamieszczone w Biuletynie lnformacji Pub|icznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Dobzeniu Wie|kim, na tab|icy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wie|kim,
w dniu 06 lipca 2011 r', atakŻe program zostanie przesłany pocztątradycyjną przedstawicie|om jednostek
pozytku pub|icznego i organizacji pozarządowych, ktore brały udział w otwańych konkursach w |atach
poprzednich.

$3.

Podmioty wymienione w $ 1. ust 2., mogą zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje do Zastępcy Wojta
Gminy lreny Weber, osobiŚcie |ub pisemnie ( rowniez e|ektronicznie na adres e-mai|:
z-ca.wojta@dobrzenwielki'p| ), bądŹ złoŻyÓje w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 10 sierpnia 2011r'

s4.
Zarządzenie podaje się do pub|icznej wiadomoŚci poprzez zamieszczenie w Biu|etynie |nformacji Pub|icznej
Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wie|kim, atakŻe poprzezwywieszenie na tab|icy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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