Zarz4dzenie nr 17 | 12016
W6jta Gminy Rybno
z dnia 4 listopada2016r.

w

sDrawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych

proj

ektu Rocznego programu

Rybno z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa
w art. 3 ust. 3 Ilstaw o dzialalnoici poiytku publicznego i wolontari^cie na rok 2017.

irpApr*yb*iny

Na podstawie art.5 aust. 1i ust. 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci
1Dz.rJ zZ0t6r., poz. 446 ze zm.), atlt.5 a ust. 1 ustawy z dnia
poz.239
ze zm.) oraz uchwaly Nr
pozl,tku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r.
XIIil97l15 Rady Gminy Rybno z dnia 29 pa2dziemika 2015r. w sprawie okreSlenia
szczeg6iowego sposobu konsultowania z organizaqami pozarzqdov,rymi i podmiotami, o
kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici poZ1.tku publicznego i wolontariacie,
projekto* akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnosci statutowej tych
organizacji zarz4dzam, co nastgpuje:

91
1.

2.

Zarz4dza sig przeprowadzenie konsultacj i z organizacjami pozarz4dov'rymi otaz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust' 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r' o
dzialalnoSci pozytku publicznego i wolontariacie, prowadz4cymi dzialalno56 pozytku
publicznego na terenie Gminy Rybno
Przedmiotem konsultacji jest proj ekt uchwaly w sprawie Rocznego programu
wspdlpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktdrych
.o*o * art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoici poiytku publicznego i wolontariacie na rok
2017.

Okresla sig tetmin rozpoczgcia konsultacji na dzieir 5 listopada 2016r., planowany termin
zakoiczenia konsultacj i-21 listopada 2016r.

9r
Konsultacje zostan4 przeprowadzone w formie zbierania uwag, wniosk6w' opinii na
temat projektu przedmiotowej uchwaly, przekazywanych przez interesaritszy za
pomoc4 fomularza konsultacji, stanowi4cego zaL4cznik do niniejszego zarz4dzenia'
2. Konsultacje zostan4 przeprow adzone poprzez:
l) udostgpnienie proj ektu uchwaly w siedzibie Urzgdu Gminy Rybno w Referacie ds'
1.

2)

oSwiaty;
zatnieszczenie projektu uchwaly na stronie internetowej Urzqdu w Biuletynie
Informacj i Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w UrzEdzie Gminy Rybno'

J.
-

w terminie okreSlonym
Formularz konsultacy1ny, o kt6rym mowa ust' 1 nale|y sklada6
Urzgdu Gminy Rybno (pok6j nr 9) lub prze^la1 poczt4
b , w Referacie di. oSwiaty
Lubawska 15' 13traiycyjn4 na adres: Urz4d Gminy'Rybno, deferat ds o6wiaty' ul'
projektu uchwaly w sprawie Rocznego
ZZO nylno z dopiskiem: ,,Konsultacje spoleczne
pozarzqdowymi otaz podmiotami
ir"irl*".tpdtpra"y Giiny nybni z organizacjami
'o
ust. 3 Uitawy o dzialalno1ci poZytku publicznego i
mowa w art.

*

it,rych

3
na rok 2017 lub

wolontariacie
!v.wlqhJ s\*q@srd-!4:b!rg.Pl'

ptzesla(' drog4 elektroniczn4

na

adres:

$4

Z

zostan4
przebiegt konsultacji zostanie sporz4dzony protok6l' Wyniki konsultacji

-"Jd.tu-iJr,"

Radzie Gminy orar upubiicznione na slronie intemetowej www.gminarvbno.pl.

$s

Konsultacje maj4 charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie s4 wi4Zqce'
uczestniczqcych w nich
2. Konsultacje uznaje sig za w{;.ne bez wzglgdu na liczbq
podmiot6w
1.

$6
Wykonanie Zarz4dzenia powierza sig kierownikowi Referatu ds' o6wiaty'

$7
Zan4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.

ngr tnz

Zal4czntk
do Zatz1dzeda nr l7 112016

.ilii.f'"#'JLliBi:,
FORMULARZ KONSULTACJI
Rybno z orlanizaciami pozarzqdowymi oraz
Projeklu Rocznego programu wsp6lpracy Gminy
irt. us. 3 Ustawy o izialalnoici poiytku publicznego
podmiotami, o kt6rych *oro
i wolontlriacie na rok 2017

i

Lp.

AktualnY zaPis
Programu

j

Proponowane

Uzasadnienie

zmianY

1

2
5

4

Nazwa organizacii
Adres organizacji
Numer telefonu/adres

Numer telefonu, mail osobY
do kontaktu
Uwaga:

przeslai pocztq tradycyjnq lub elektroniczna
Wypelnione formularze naleZy przynie6i osobiScie lub
na aores:

Urzqd GminY RYbno

Referat ds. o6wiaty
ul. Lubawska 15, 13-220 RYbno
e-mail: w.wroblewska@gminarybno.pl

