
BURMISTRZ MIASTA Zarządzenie nr 5/2023
Golubia-Dobrzynia | Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

woj.kujawsko-pomorskie z dnia 10 stycznia 2023 r,

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymii innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w 2023 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie: gminnym (Dz.U.z 2022r.,
poz. 1561 ze zm.) oraz na podstawie $3 uchwały nr LIX/307/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzyniazdnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy Z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r., Nr 161, poz. 2033), zarządzam co następuje:

$1
Przeprowadza się konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z
organizacjami pozarządowymii innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2023 roku”,dalej jako: Program, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

$2
1.Konsultację poprzedza publikacja projektu Programu na stronie internetowej Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń pod adresem www.golub-dobrzyn.pl w zakładce: Miasto/ WSPÓŁPRACA NGO.

2.Konsultacje będą prowadzone poprzez przyjmowanie, w terminie określonym w $3 ust. 1

niniejszego zarządzenia, pisemnych opinii, uwag i wniosków w pok. nr 10 Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia - Wydział Organizacyjny, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń; drogą
elektroniczną na adres ablazejewska(golub-dobrzyn.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd
Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy ń

3.Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego naterenie Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń lub na rzecz jego mieszkańców.

$3
1. Konsultacje rozpoczynają się dnia 10.01.2023 r. i kończą się dnia 24.01.2023 r.

2.Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje opinie, uwagi i wnioski, o których mowa w $2 ust. 2
niniejszego Zarządzenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Ostatecznym terminem nadsyłania Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia opinii, uwag i
wniosków,o których mowaw $2ust. 1 pkt 2 jest dzień 24 stycznia 2023 r.

84
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacjeo formie, terminie
i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział w konsultacji.

$5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.



$6

Niniejsze zarządzenie wraz z załączonym projektem programu współpracy zostanie rozplakatowane

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz zostanie obwieszczone na BIP w zakładce

"współpraca z ngo/ Konsultacje projektu Programu 2023” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta

Golubia-Dobrzynia w zakładce: Miasto/W SPÓŁPRACA NGO.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sporządziła: inspektor Agnieszka Błażejewska
Zatwierdziła: radca prawny Marzena Rumińska


