
ZARZ1\DZENIE Nr .!J.?:-..J 01; 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia tfl.~ . ' .r ... 2015 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsuItacji spolecznych w zakresie projektu uchwaly 
w sprawie przyj~cia Rocznego programu wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 rol"u 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie na 2015 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(tj. Oz. U. z 2013r. poz. 594 z pMn. zm.) oraz Uchwaly Nr VI/48/20 11 Rady Gminy 
Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji 
i podmiot6w zarzqdzam co nast«puje : 

§1.1 Zarzqdza si« przeprowadzenie konsultacji w sprawle przYJ«Cla projektu uchwaly 

"Rocznego programu wspolpracy gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz 
z innymi podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2015 rok" 
kt6ry stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarzqdowych oraz innych 
podmiot6w wymienionych w art.3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie w zakresie projektu uchwaly b«dqcej przedmiotem konsultacji. 

§2. Termin rozpocz«cia konsultacji ustala si« na dzien 1J,0?..~foku a zakonczenia konsl1ltacji 
do dnia .{6. ~7.<t.(roku. 

§3.1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji Sq organizacje pozarzqdowe oraz inne 
podmioty wymienione w ali. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego na terenie gminy Sochocin. 

2. Konsultacje odbywajq si« poprzez zlozenie przez uprawnione organizacje pisemnej 
opinii w sprawie b«dqcej przedmiotem konsultacji okreSlonej w §1. 

§4. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Wydzialu Edukacji, Promocji 
i Spraw Spolecznych. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W%I 
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