
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI 
PROGRAMU WSPÓLPTACY GMINY BOREK WLKP. 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 
OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013

Burmistrz Borku Wlkp. zgodnie z art. 5a  ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z dnia 29 maja 2003r. z późn. 
zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr   XLVII/348/2010    Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 
października  2010  r.,  w  sprawie:  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub 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, ogłasza rozpoczęcie konsultacji:
− projektu    Programu  współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w  art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2013

− termin rozpoczęcia konsultacji: 24 październik 2012.

− termin zakończenia konsultacji:  03 listopad 2012 r.

− forma konsultacji: zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie  Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Borek Wlkp.

− tryb  konsultacji:  wyrażenie  opinii  lub  złożenie  uwag  w sprawie  będącej  przedmiotem 

konsultacji.

Opinie i wnioski można złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w  Borku  Wlkp.,  ul.  Rynek  1,  63-810  Borek  Wlkp.  lub  za  pomocą  środków  komunikacji 
elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa  w  ustawie  z  dnia  18  września  2001  r.  o  podpisie  elektronicznym  na  adres  maila:  
borekwlkp@borekwlkp.pl 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych  do zapoznania się z projektem 
Programu Współpracy na 2012 rok oraz do zgłaszania ewentualnych propozycji dotyczących w/w 
programu, zgodnie z  Uchwały Nr   XLVII/348/2010    Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 
października  2010  r.,  w  sprawie:  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  Radą 
Działalności  Pożytku  Publicznego  lub  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.

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak

Załączniki:
1. Projekt P  rogram  współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   

określonymi w  art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2. Formularz konsultacji, za pomocą którego można składać opinie, uwagi i wnioski.  

Borek Wlkp., dnia 23 października 2012r.
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