W6jT GMINY
GOLUB-DOBRZYKl

ZARZ^DZENIE Nr 58/2015

Wojta Gminy Golub-Dobrzyri
z dnia 29 wrzesnia 2015
w sprawie: konsultacji projektu uchwaly Programu wspolpracy Gminy Golub-Dobrzyn
z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku
publicznego na rok 2016"
Na podstawie art. 5a usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.. Nr 142. poz.
1591 zpozn. zm.) i uchwaly nr XLVI/233/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyri z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konsultacji spolecznych rocznych programow wspolpracy
z organizacjami pozarzqdowymi oraz w zwiqzku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pozn. zm.)
zarzadzam, co nast^puje:
§ 1.1. Przeprowadzic konsultacje z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzaeymi
dzialalnosc pozytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyn.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly Programu wspolpracy Gminy Golub-Dobrzyii
z organizacjami pozarza_dowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na
rok 2016 (zala^czn ik nr 1).
§ 2. Okreslasi?:
1) termin rozpocz^cia konsultacji na dzieri: 14 pazdziernika 2015 r.,
2) termin zakoriczenia konsultacji na dzieii: 29 pazdziernika 2015 r.
§ 3. Konsultacje zostana, przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu uchwaly na stronie
internetowej Gminy Golub-Dobrzyn v\ww.uggolub : dobrz\n.pL na stronie B1P urze^du oraz na tablicy
ogloszen w siedzibie Urz^du, w miejscu przeznaczonvm do zamieszczania ogloszeri - w celu \vyrazenia
pisemnej opinii lub zlozeniu uwag w sprawie bedq.cej przedmiotem konsultacji.
§ 4.1. Opinie i uwagi nalezy skladac w formic pisemnej na formularzu stanowiacym zal^cznik nr 2 do
zarzajdzcnia, w termim'e okreslonym w § 2, w siedzibie Urz^du Gminy Golub-Dobrzyn, Plac Tysiq.clecia 25.
2. Projekt programu wspolpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej
Gminy Golub-Dobrzyn.
§ 5.1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporzadzony protokol zawierajqcy informacj^ o formic, terminie
1 przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biora^cych udzial w konsultacji.
2. Konsultacje uznaje si^ za wazne bez wzgledu na liczbe podmiotow bior^cych udzial w konsultacjach,
jezeli zostaly przeprowadzone w sposob przewidziany \.
3. Informacje o konsultacjach i ich wynikach publikuje si? na stronie Gminy Golub-Dobrzyn oraz na tablicy
og-toszeri w siedzibie Urz^du w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogloszen.
§ 6. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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