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łARZĄDZENIE NR ..9.6.ti t\Jr-'n'
wÓ.rrł GMINY BRANIEwo
Z DNIA 15 grudnia 2011 ROKU
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu wspóĘracy Gminy Braniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24

kwietnia 2003 roku
na rok 2012'.

o

dziułalnościpożytku publicznego

i o

wolontariacie

Napodstawie art.30 ust. 2pkt 2 ustawy zdnta 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. I59I z poźn. zm.), uL. 5 ust. 2 pkt 3 i art. 5a
ust. 1 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 roku o działalnoŚci pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z poźn. zm.) Wójt Gminy Braniewo
zarządza,, co następuj e :
$1.

1. Przeprowadza stę konsultacje, których przedmiotem jest projekt programu współpracy
Gminy Braniewo z organizacjami pozarządovłymi otaz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok2012, stanowiący zaŁącznlknr 1 do niniejszego zatządzenia.
2. Terminrozpoczęcia konsultacji ustala się na dzięn 15 grudnia 2011 roku.
3. Celem konsultacji jest zebrartie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych
w ust. 1 na temat proponowanych w projekcie zapisów.
4. Termin zakonczenia konsultacji ustala się na dzien 23 grudnia 2011 roku.

s2.

1. Konsultacje, o którym mowa w $ 1 ust. 1 zostanąpfzeprowadzone poprzez udostępnienie
projektu programu na stronie intemetowej Urzędu Gminy Braniewo
www.gminabraniewo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Braniewie.
2. opinie, uwagi i propozycje dotyczące w/w projektu naleŻy składaó na formularzu
konsultacji stanowiącym zaŁącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. współpracy
z or garizacj ani p o zaruąd owymi.
4. Informacja o wynikach konsultacji zostartie zamieszczona na stronie intemetowej Urzędu
Gminy Braniewo w Biuletynie Informacji Publicznej oruz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Braniewie.

s3.

Wykonanie zatządzenia powierza się Pęłnomocnikowi ds. współpracy
pozarządov,,ymi.

$4.

Zarządzenia wchodzi w Życie z dniem podpisania.

z

otganizacjami

