
ZARZĄDZENIE NR  53/OR/2019 

Wójta Gminy Łodygowice  

z dnia 9 września  2019 r.  

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących Programu współpracy 

Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.  

 

 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 r. poz. 506 z późn.zm. ) w nawiązaniu do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póxn.zm.) oraz  § 3b Uchwały 

Nr XVIII/ 190 /2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Rady Gminy  Łodygowice w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji 

zarządzam  co następuje :  

 

§ 1 

 

1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (zwanej dalej ustawą)  

konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Łodygowice w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2020, zwanego dalej Programem. 

2. Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej                 

i pozafinansowej przez samorząd Gminy Łodygowice w zakresie pożytku publicznego             

w roku 2020.  

3. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych              

w sprawie projektu uchwały dotyczącej Programu  w zakresie realizowania lokalnej polityki 

wspierania aktywności pożytku publicznego.  

4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od dnia                  

9 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.  

5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Łodygowice.  

6. Konsultacje będą miały formę umieszczenia formularza na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Łodygowice w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu 

uchwały. Wzór formularza zmian do projektu Programu, o którym mowa w ust. 1 stanowi 

załącznik    nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

7. Treść informacji o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia.  

8. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację: o formie 

zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie konsultacji i wynikach konsultacji.  

 

 

 



§ 2 

 

Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zostanie 

przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Łodygowice.  

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Łodygowicach,  

na stronie internetowej Urzędu Gminy Łodygowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Łodygowice.  

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

  

Wójt Gminy Łodygowice 

 

Andrzej Pitera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 53/OR/2019 

Wójta Gminy Łodygowice 

z dnia 9 września 2019 r. 

 

Formularz zmian do projektu Programu współpracy Gminy Łodygowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 09.09.2019 r. do 30.09.2019 r. 

Lp. 

 

Stan zapisu w projekcie Programu  

wraz z nr rozdziału i punktu 

 

Sugerowana zmiana  

(konkretny sugerowany zapis rozdziału  

i punktu) 

Uzasadnienie 

    

    

    

    

 

    

Podmiot zgłaszający propozycje Imię i nazwisko osoby 

Dane kontaktowe 

(adres, nr telefonu, adres poczty 

elektronicznej) 

Data  

wypełnienia 

    



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 53/OR/2019 

Wójta Gminy Łodygowice 

z dnia 9 września 2019 r. 

 

 

Konsultacje projektu  Programu współpracy Gminy  Łodygowice                           

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

 

 

     Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póxn.zm.) Wójt 

Gminy Łodygowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Łodygowice, do konsultacji 

projektu Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020. 

 

     Projekt został opracowany przez referat organizacyjny Urzędu Gminy Łodygowice na 

podstawie założeń realizowanych w Programie na 2019 r.  

     Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Łodygowice          

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy         

w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.  

 

     Z projektem Programu można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.lodygowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Łodygowice.  

 

     Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 9 września 2019 r. do dnia 30 września  

2019 r., poprzez przesłanie formularza zmian do projektu Programu współpracy, na adres 

poczty elektronicznej: gmina@lodygowice.pl, lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75.  

 

     Formularz zmian do projektu Programu współpracy, jest dostępny w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łodygowice.   

 

 

http://www.lodygowice.pl/

