
B U R M I S T R Z 
MIASTA i GMINY PILICA 

4 2 - 4 3 6 PILICA 
ul. Żarnowiecka 46a Zarządzenie Nr 215/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 6 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie 
nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r poz. 446 z póz. zm.) oraz Uchwały Nr XL VIII/289/2010 Rady Miasta i Gminy 
Pilica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2016 poz.239) projektów prawa miejscowego, 
zarządza się co następuje: 

§ 1 

Przeprowadzić konsultację projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pilicy ( załącznik nr 1 ) z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 
publicznego . 

§ 2 

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego działających na terenie Gminy Pilica na temat projektu Uchwały 
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy. 

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilica. 

§3 

Ustalam termin konsultacji: od 7 marca 2017 roku do 10 marca 2017 roku. 

§4 

1 .Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza załączonego do zarządzenia 
( załącznik nr 2) po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pilicy oraz wyrażenie swojej opinii. 

2. Projekt Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy 
oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w dniu 07.03. 2017 r. na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pilicy pod adresem www.pilica.pl w 
Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne www.pilica.bip.jur.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica oraz będzie dostępny od w/w 
terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilica ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica w 
pokój Nr 24. 

3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie 
od 07.03.2017 do 10.03.2017 do godz. 15. 00 w kancelarii 

http://www.pilica.pl
http://www.pilica.bip.jur.pl


Urzędu Miasta i Gminy Pilica 42-436 Pilica ul. Żarnowiecka 46a pokój nr 12 
lub przesłać poczta, albo emailem na adres urzad@pilica.pl 

4. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane pod względem 
formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach). 

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje 
0 formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach 
konsultacji. 

6. Konsultacje "mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. 
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących 
w nich podmiotów wymienionych w § 2. 

7. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacje 
z prawa do jej wyrażenia. 

" 8. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta 
1 Gminy Pilica w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.iura.pl  
oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pilica. 

§5 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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