
ZARZĄDZENIE NR 88/2016 
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

z dnia 28 października 2016 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu 
współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi, które będą prowadzić działalność pożytku publicznego  
w 2017 r. 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239  
i poz. 395) oraz Uchwały nr XLVII/534/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje: 
 

§1. 1. Uruchamiam proces przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie 
projektu „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                      
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239  
i poz. 395) na 2017 rok”, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 
2. Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy Gminy 

Borne Sulinowo z sektorem pozarządowym w 2017 r. 
3. Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem teren gminy Borne Sulinowo. 
4. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239  
i poz. 395), mające siedzibę na terenie gminy Borne Sulinowo oraz podmioty mające 
siedzibę poza gminą, których cele statutowe związane są z rozwojem gminy Borne 
Sulinowo. 

5. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych określa się od 28 października 2016 r. 
do 9 listopada 2016 r. 

6. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest opublikowanie projektu  Programu 
współpracy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
www.bornesulinowo.pl, w linku „Organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz zamieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 



7. Osobą odpowiedzialną  za przygotowanie  i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest  
Referent ds. turystyki, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 
§2. Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu Programu współpracy można 

zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,                              
Al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo  lub za pomocą  poczty elektronicznej na 
adres: turystyka@bornesulinowo.pl. 
 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Promocji                                  
i Współpracy. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 


