
Zarządzenie nr 68/10  

Wójta Gminy Bodzanów  

z dnia 15.12.2010 r. 

 

W sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji  w przedmiocie projektu uchwały                         

w sprawie:  Programu i zasad współpracy Gminy Bodzanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 

zm.), w wykonaniu uchwały Nr 273/XLI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 października 

2010 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 
 

Wójt Gminy Bodzanów zarządza co następuje: 

 

§ 1 

1.Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy 

Bodzanów   na temat  projektu uchwały w sprawie:  Programu i zasad współpracy Gminy 
Bodzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalnośd pożytku publicznego 

2.Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających  

swoją siedzibę na terenie Gminy Bodzanów.  

3.  Termin konsultacji: od 22 grudnia  2010 roku do 4 stycznia 2011 roku.  

 

§ 2 

1.Konsultacje polegają na pisemnym złożeniu uwag, wniosków i opinii w przedmiocie 

prezentowanego projektu uchwały w sprawie:  Programu i zasad współpracy Gminy 
Bodzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalnośd pożytku publicznego. 

2.Projekt programu współpracy, o którym mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie w dniu 

21.12.2010 r. na stronie internetowej Gminy Bodzanów  www.bodzanow.pl  w BIP’ie  oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bodzanów. 

3. Konsultacje trwać będą od 22.12.2010 r. do 4.01.2011 r.   

 

http://www.bodzanow.pl/


4.Pisemne wnioski, uwagi i opinie składać można drogą elektroniczną na adres 

sekretarz@bodzanow.pl lub w Sekretariacie Urzędu Gminy, bądź też pocztą tradycyjną na 

adres Urzędu Gminy ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów (decyduje data stempla pocztowego). 

Każda forma przekazu ma być opatrzona dopiskiem lub tytułem – „konsultacje z 

organizacjami pozarządowymi”. 

5. Wnioski, uwagi i opinie zostaną poddane ocenie formalno prawnej przez Sekretarza, 

Skarbnika oraz Radcę Prawnego Gminy. Stanowisko w tej sprawie zostanie przedstawione 

Wójtowi Gminy.  

6.Wyniki konsultacji zawierać będą zestawienie zgłoszonych wniosków, uwag i opinii, wraz 

ze stanowiskiem osób o których mowa w ust. 5 oraz adnotacją o uwzględnieniu bądź nie 

przez Wójta Gminy, w terminie 14 od daty zakończenia konsultacji. 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

  

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

         /-/ Grażyna Pietrzak  

         Wójt Gminy Bodzanów  

mailto:sekretarz@bodzanow.pl

