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Zarz雀dzenie Nr 311/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

Z dnia 7 paZdziernika 2021 r.

W SPraWie przeprowadzenia konsuItacji projektu uchwaly w sprawie przyjecia

Programu wsp6Ipracy Gminy Pilica z organlZaCJaml POZarZ雀dowymi

OraZ POdmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dziaIa看no§ci pozytku pubIicznego i o woIontariacie

w roku 20221).

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gmimym

(t. j. Dz. U. z 202l r., POZ. 1372) oraz Uchwaly Nr XLVIⅡ/289/2010 z dnia 28 paZdziemika

2010 r. w sprawie okre§lenia szczeg61owego sposobu konsultowania z radami dzialalnosti

POZytku public2negO lub organlZaqaml POZarZ担owymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaねlno§ci pozytku publicznego i o woIontariacie

( t. j. Dz. U. z 2020r. , POZ. 1057), Pr句ekt6w akt6w prawa miQjscowego zarzadza sie co

nast?P¥重

臣劃

Przeprowadzi6 konsultaQje prqiektu Uchwaly w sprawie przyj?Cia ”Programu wsp6宣pracy

Gminy Pilica z organlZaqanl POZarZ担owymi oraz podmiotani wymienionymi w art. 3 ust, 3

ustawy z dnia　24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o woIontariacie

W rOku 2022” (Zaねcznik Nr l), Z Organizaqiami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi

W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego.

.　　　　　　　　　　　　　　　　　§2

1. Przedmiotem konsultaqji jest wyrazenle l POZnanle OPlnll OrganlZaql POZarZadowych oraz

POdmiot6w prowadzacych dzialalno§6 podytku publicznego dzialajacych na terenie Gminy

Pilica na temat prqjektu ”Programu wsp61pracy Gminy Pilica z organlZaqaml

POZarZ社owymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3　ust. 3　ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosti po乞ytku publicznego i o woIontariacie w roku 2022”.

2. Osobami uprawnionymi do udzialu w konsultaQiach s脅PrZedstawiciele organlZaql

POZarZadowych i podmiot6w prowadzacych dzialalnoi6 poZytku publicznego m匂apych swQja

Siedzib? na terenie Gminy Pilica.

§3

Ustalam temin konsultaQji: Od 7 paZdziemika 2021 roku do 1 5 pa乞dziemika 2021 roku.



§4

1 , Kousultaqje poleg萌na wypehieniu stosownego fomularza za車zonego do zarz粗zeria

(zalacznik Nr 2), PO uPrZednim zapoznaniu si? Z ”Programem wsp61pracy Gminy Pilica

Z Organiza直vi pozarzedowymi oraz pedmiotami vymienio竺ymi w at 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici podytku publicznego I O WOIontariacie w roku 2022’’

OraZ WyraZeniu swQ]qi OPmll.

2. PrQjekt progranu wsp61pracy oraz fomularz konsultaqii zamieszczony zostanie

w dniu 7 paZdziemika 2021 r. na stronie intemetowqj Urz?du Miasta i Gminy w Pilicy pod

adresem www.pilica.pl, W Biuletynie Infomaqji PublicznQj w zakladce　-　konsultaqje

SPOleczne pod adresem www.Dilica.biD.iur.Dl, na tablicy og書oszeh w Urz?dzie Miasta

i Gminy w Pilicy oraz b?dzie dost?Pny W Siedzibie Urz?du Miasta i Gminy w Pilicy

ul. Zamowiecka 46A, 42-436 Pilica, POk句Nr 17.

3. Wypeinione fomularze dotyczace kousulta串　moZna sklada6　w teminie

Od 7 paZdziemika 2021 r. do 15 paZdziemika 2021 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzedu

Miasta i Gminy w Pilicy, POk句Nr 12 lub przesla6 poczta na adres 42-436 Pilica,

ul. Zamowiecka 46A albo e-mailem na adres urzad@Dilica.Dl.
4. Wypeinione fomularze kousulta串　zostana przeanalizowane przez pracownika

Odpowiedzialnego za wsp6車rac? Z OrganizaQjami pozarzadowymi pod wzgl?dem fomalnym

(tzn. czy dana organizaQja ma prawo do udzialu w kons山taQjach).

5. Z przebiegu konsulta串　SPOrZadza si? PrOtOk6I zawier明cy infomaqe o fomrie

ZaWiadomienia, teminie konsultapji i wynikach konsultaqii.

6. Kousultapje m斬charakter opiniodawczy, a ich vyniki nie sq wi窮Ce. Konsultaqje urm牽ie

Si? Za WaZne bez wzgledu na liczb? uCZeStriczacych w nich podmiot6w wymienionych

W§2u丸2.　　　　　　　　　　　　　　　　,

7. Nie przedstawienie opml We WSkazanym teminie oznacza rezygna排Z PraWa do jQj

vyraZenia.

8. Wyniki konsultapji opublikowane zostanq na stronie intemetow匂Urz?du Miasta i Gminy

Pilica pod adresem www.oilica.Dl, W Biuletynie Infoma串Publicznej Urz?du Miasta

i Gminy Pilica w zakladce - konsultaqje spoleczne pod adresem www.pilica.biD.iur.pl oraz na

tablicy ogloszeh Urzedu Miasta i Gminy Pilica.

§5

Wykonanie zarzadzeria powierza si? Sekretarzowi Miasta i Gminy Pilica.

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem po(becia.
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