
Zarządzenie Nr 0050.105.2011 

Wójta Gminy Dmosin 

z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie 

projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2012 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, 

poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , nr 157 

poz. 1241z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230 oraz z 2011r.  nr 21 

poz. 113,nr 117 poz. 679, nr 134 poz.777), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,  

z 2011r. Nr 112, poz. 654) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu 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 ogłaszam konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Gminy 

Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2012 rok. 

§ 2. Konsultacje opracowanego projektu Rocznego Programu współpracy zostaną 

przeprowadzone w następujących formach: 

1) propozycje i uwagi mogą być zgłaszane na załączonym „Formularzu konsultacji  

do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach  

w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 24 listopada 2011 r. w co najmniej jednej  

z podanych form: 

a) przesłanie na adres poczty elektronicznej:  oswiata@dmosin.pl; 



b) przesłanie na adres poczty elektronicznej:  ugdmosin@poczta.onet.pl ;  

c) przesłanie w formie tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9,  

95-061 Dmosin z dopiskiem "Roczny Program współpracy "; 

2) złożenie osobiście propozycji i uwag na załączonym „Formularzu konsultacji  

do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach  

w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 24 listopada 2011 r. w sekretariacie Urzędu 

Gminy Dmosin - pokój nr 16 lub w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu - pokój nr 18, 

w godzinach od 800  do 1600. 

§ 3. Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury  

i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP Gminy Dmosin, stronie Urzędu Gminy 

Dmosin  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 


