ZARZĄDZENIE 
NR 77/2016 WÓJTA DĄBROWICE
z dnia 27 października 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

 Na podstawie art 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. poz 239 z póżn, zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr 1116/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:
§ 1.1. Przeprowadzenie konsultacji projektu ,, Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z informacjach o konsultacjach zamieszczone zostanie:
1) www.dabrowice.pl;
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 10 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. 
§ 3.1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu. 
2. Uwagi do projektu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrowicach), lub elektronicznie na adres: wojtsekretariat@dabrowice.pl. 
3. Uczestnicy zgłaszają swoje uwagi na Formularzu Konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Dąbrowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

