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Zar ządu Powi atu Dąbrowski

e
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w Dąbrpwie Tarnowskiej
zdnia8. listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r,, poz. 18|7r 1948,
z2017 r. poz.60, 573 i 1909).

w sprawie

1.

Przedmiot konsultacji:

w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie
Dąbrowskiego
z otganizacjałrti pozarządowymi
uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu
oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziŃ,alność pozytku publicznego na 2018 rok",
stanowiący załączniknr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Projekt uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego

2. Adresaci konsultacji:

Organizacje pozarządowę oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwiętnia 2003 r, o dziŃalności pozltku publicznego i o wolontariacie (Dz, U. z 2016 t.,
poz. I8I7, 1948, z20I7 r. poz. 60,573 i 1909).

3.

Termin rozpoczęcia konsultacji:

4.

Termin zakończenia konsultacji:

5, Zasięg teryto rialny konsultacj

10 listopada 2017 r.
17 listopada 2017 t.

i:

Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art, 3 ust. 3 ustawy z dnta 24 kvłiętnia 2003 r. o dzińalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 t., poz, l8I7, 1948, z 2017 r, poz. 60, 573 i 1909)
pt ow adzący ch działalno ść na teręni e p o wi atu dąbrowski e go.
6. Sposób zgłaszania uwag i

Uwagi

i

Uwagi

i

proporycji:

propozycje do projektu uchwały można zgłaszać na formularzu stanowiącym
załączniknr 2 do niniejszego ogłoszenia:
1) drogą pocztową na adręs: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tamowskiej, ul. Berka
Joselewicz a 5, 33 -ż00 Dąbrowa Tarnowska;
2) faxem naru 14l 642-22-29;
3) pocztą elektroniczną na adres ę-mail: ztlrowieił-;porłiltttlaht,tlwsiti.pl tytuł
wiadomości ,,KONSULTACJE PROGRAMU WSPOŁPRACY Z NGo - 2018".

or

propozycję muszą byc zgłaszane przęz osobę upowaznioą do

ganizacji/

p o

dmi otu.
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