
Zarządzenie nr 36/2016 

Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 

PO.0050.36.2016.ES 

w sprawie: przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy 

Nowogród Bobrzański i Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w  Nowogrodzie 

Bobrzańskim konsultacji dotyczących wprowadzonych zmian do Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (Uchwała Nr XVIII/91/2015  Rady 

Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015 r.) 

 
 

Na podstawie  uchwały Nr LVI/352/10  Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim  z dnia 

30 września  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania                    

z  Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowogród Bobrzański lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego    

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje: 

 

         § 1. 

 

Ogłaszam konsultacje dotyczące zmian Programu Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

                                                                         § 2. 

  

1. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii podmiotów zainteresowanych 

Programem Współpracy na rok 2016. 

 

2. Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia 16 maja 

2016 r. włącznie. 

 

§ 3. 

 

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia pisemnej opinii przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przez Gminną Radę Działalności Pożytku 

Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

 

2. Wszystkie opinie i uwagi dotyczące projektu Programu  należy składać na wzorze 

formularza stanowiącym załącznik  nr 2 do zarządzenia i przesłać na adres e-mail: 

now.bobrz.um@post.pl  lub dostarczyć w formie papierowej bezpośrednio do Urzędu 

Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, pokój nr 1. 

mailto:now.bobrz.um@post.pl


 

                                                                    § 4. 

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest referent ds. obsługi klienta, współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i samorządami wsi. 

 

                                                                        § 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


