
ZARZĄDZENIE NR IR.0050.54.2019 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  

z dnia 9 października 2019 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Wieloletniego 

Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506,1309 i 1696) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz uchwały 

nr XXIX/152/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3555) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą konsultacje społeczne 

w sprawie projektu „Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2020-2024”, zwane dalej konsultacje. 

2. Określa się, że: 

1) przedmiotem konsultacji jest projekt „Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2020-2024”, zawarty w dokumencie po taką nazwą, dostępny na 

stronie www.dobrzyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą; 

2) konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:  

a) przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, 

b) przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

3) konsultacje będą trwały w terminie od 17.10.2019 r. do 31.10.2019 r.; 

4) uwagi będą przyjmowane: 

a) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, 

w godzinach jego urzędowania poniedziałek-czwartek (730-1530), wtorek                   

(730-1700), piątek (730-1400); 

b) drogą elektroniczną na adres: agnieszka.zielinska@dobrzyn.pl, w temacie wpisując 

„konsultacje”; 

5) komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji i Rozwoju 

w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 2. O konsultacjach zawiadomić mieszkańców w formie ogłoszenia, stanowiącego załącznik 

do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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