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?arządzenie Nr 36110
W jta Gminy Bartniczka

z dnia 28 paź ziernika 2010 r.

w sprawie: przeprowadzęnia konsultacji z organizasjami pozarzą{oq.mi otazpodmiotami
wymienion1mi w art. 3 ust. 3 ustawy z dila24 lcvietnia 20a3 r. o dzidalności poĄrtku

publicznego i o wolontariacie proje}tu wieloletniego programu wqp łpracy Gminy Barfiriczka
z organizasjami pozanz$owymi i inn}mi podrniotami prowadzącymi działalnor$Ó poĄrtku

publicanego tw lata 20| l -Ża15

Na podstawię art. 5a ustawy z dnia 24 lnrietnia 2aa3r. o działalności poffiu publicaego
i o wolontariacie Dz. |J. z 2003r. Nr 96, wz. 873, z 2a04 l z fiźn 7rn. l zarządzam,
co nastgluje:

$ 1. Przeprowadzi konsultacje projektu programu wsp Ęracy gniny Barfuiczka z
organizacjami pzavądowymt i itlnymi podmiotami prowadąp1mi daałalność pożytku
publicznego na lata 2011-2015.

$ 2. 1. Konsultacje zostarrą prueprowadzone w formie wpażenia pisernrrej opinii pfiZez
oryaniz.acje pozarąfowe owzpodmioĘ wymienione w arl 3 ust. 3 ustawy z dnia24 lnłietnia
2aa3 r. o d-idalności poĄrtlru publicnego i o wolontariacie @z. U. Nr 96, poz. 873 z p źr^

zn.) w terminię 7 dni od daty ram.ięgvpvgnia na stnonie internetowej w Biuletpie Informacji
Publicznej projekfu wieloletniego programu wsp Ęracy na rok 20l1-2al5.

2. Inforrracja o podjęciu konsulacji, wraz z projektem uchwĄ Rady Gminy Bartrriczka
w sprawie pruyjęia wieloletniego progrłlmu wsp łpracy z organizacjami poznząow1mni
inrrpri podmiotami prowadąpynni działalnoś poĄrtlru publicaego na lata 201l-20t5
zostanie dodatkowo -flmieszczona na tablicy ogłoszs Urzędu Gminy Bffiiczka.

3. Kom rĘ otganizasyjną odpowiedzialrĘ r"a przeprawadzu e konsultacji jest kieroumik
Wydziału oświaty Kultury i Sporfu Urzadu Grrriny Barhiczka

$ 3. Zarzszente wchodzi w życie z drriem wydania

\Ą/ft
*^'\\"r'

' Zmianytekstu jednolitego wymienionej ustavy rsstaĘ ogłoszone w DzU. Nr 64, poz 593,Ńrl t , po".
1203 iNr210, poz2l35,z2A05 r.Nr 155,po2. l298,Nr 169, pozl420,Nr l75,poz.146'2 iNr249, poz.2lM,
22006 r. Nr 94,poz 651,22008 r. Nr 209,poz 1316, zZA09ł'. Nr 19, poz. 100, Nr 22,p2. l2A i Nr 157, poz.
1241 oraz z20l0n Nr 28, paz. 146.


