Zarzqdzenle Nr 78/17
W6jta Gminy Zb6jna
z dnia 26 pafldziernil<a 2Ol7 r.

rv sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz4dowymi
projektu Uchwaly Rady Gminy Zb6jna w sprawie uchwalenia programu
Wsp6lpracy Gminy Zb6jna w 2018 r. z organizacjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie
Zgodniez g 4 usr. l-3 ig6ust. lUchwalyNrll/7/10 Rady Gminy zb6jna z dnia 15 gnrdnia
2010 r. *' sprarvie szczeg6lowego sposobu konsultowania z cminn4 Rad4 Dzialalnosci po4rtku
Publicznego f ub organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami, o kt6rych mowa w arr. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnoSci porytku publicznego io wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach doryczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. tJrz. wojew6dawa
Podlaskiego Nr 20 | I .27.378 z dnia 2E stycznia 201 I r.), w6jt cminy Zb6jna informuje o
przeprorvadzeniu konsultacj i:

$ L Przednriot icel konsultacji:

l/

przedstawienie projektu Uchwaty Rady Gminy Zb6jna w sprawie uchwalenia
Progranru Wsp6lpracy Gminy Zb6jna w 2018 r. z organiz_acjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 usa. 3 usaawy z ilnia 24 kwiernia 2003 r.
o dzialalnosci poiytku publicznego i o wolontariacie, stanowiqcego zolqcznik Nr I

do zurzqdzenia;

2/ zebranie opinii organizacji pozarz4dowych i podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie.

$ 2. Terrr.rirr rozpoczgcie konsultacji w

i

dniu

26 paidziernika 2017 r. godzina gm
termin zakoiczenie konsultacji w dniu g listopada 2017 r. godzina l5m.

$ 3. Forma i zasigg

l/

teryorialny konsultacji:
rv konsultacjach mogq uczestniczyt, organizacle pozarzqdowe i podmioty, o kt6rych mowa
rr art. 3 ust. 3 usrawy o dzialarnosci poiytku publicznego i o worontariacie, dzialai4ce
rra terenie Gminy Zb6jna, kt6rych dzialalnoSd statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej;

2i konsLrltacje przeprorvadza sig w form ie pisemnej za pomocq formularza, stanowiqcigo
:ultk:n ik Nr :.lo zurzqdzenia..
i/ fornrularz konsultacji mo2na zlo2y6 bezposrednio w sekretariacie wdjta Gminy Zb6jna
znajduj4cego sig w Zb|inej pruy ulicy Iamiyrfrskiej 64, pokrij Nr g
lub przesla6 *, formie elektronicznej na adres ugzbojna@lo.home.pl

$ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Sekretarzowi Grniny.

$ 5. Zarzldzenie rvchodzi rv zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji
Publiczne.i (BlP) na stronie interneto\vej w*r+,.zbojnaporviatlomzyriski.pl oraz na tabiicy ogtoszei w
siedzibie Urzgdu Gnr iny Zb6jna.

