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Publią€ą *ybi.nDy.h Ptżp oĘaiiżacie pozrządow€ oraz podDioty
łTmienione w ań. 3 ust. 3 n§tawy z dlia 24 kwietoi! 2003 i o dzitła|noŚ.i
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public2nego i o wolontari,.ie (j.Dz-u,z20|6l.-pł7,1811zpóźn, zm ) o@ § ] uchu!łr,
xl45/20l5 Rndy Po*ialu KmicnnogóGld€so z dnia 29 łZśnia2015 r, s sPm*ic fybu
póvob1eia cżonków o@ oĘanizcji dżialmia Powi.towej Rady Dzia]alności Poż}łku
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o8lasa nźnór nlydańw M croŃóN Powialostj Rjdy Dża]rfuś.iPoł&u Publil-ftgq
ł}tiemych p@Z org imje pożado*t oż podnriory *ymińionc * d, ] 6L j uM§y
7

dnń

2.1

pólialu

kłicbia 200]

kmi

L o

ogóNkiego,

Każdn órgdi,.cja

ir,la"oś.i FĄlku publicaąo i łolonlaieie,

poaądo*! M:laiq§

7alosai. iqlNpo *anŃd.la

na

dzia]aj+! ns &Enie

t renie posialx kmietroećnłiepo m prawo.to
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Kai1n
do

uiziału *, ,qło$$mju na czloŃó*,Po$ifuo§,E

l€min ,€lo*lń

lźndldaóv

!ńM ł dniu 30 bii!

R'ly Djał,lmśdPo;]*u PUbli.zląó

glonków loNillo§€j
2018 rek!. o Pod7_ 1530,
na

Rady tbałalno§i Poi4d,a

PlbliczEeo

Zgło*nia nicpEwidloBo q$.hiore. żloare po |eminic. złożDmIE nicwlŁśiq}.h
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7sknie micwoB M slilnje iniemio§ej sl,nsl§ż Posiolo$,Ęo n, Kmiemj Góroż w Biul€§lie Inionnm.ji Publicaej. ż Podzidem m tzy gfupy *,nd}dżru wB mdZjóv
dżiała]ktipożfiłUpubliae8o oh.jmqi€e Zd ia z d, 4 u{,r ustał_v, do casu F§dhia
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