
ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 
Wójta Gminy w Ciepielowie  

z dnia 29 października 2020 roku 
 

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ciepielów z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2021 

 
Na podstawie art. 5a i art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 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. Z 2020r, poz. 1057 z późń. zm. ) w związku z §5 ust.1pkt.b Uchwały  Nr IV/27/2015 z dnia 15 
stycznia 2015r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Ciepielów 
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015r, poz. 1148) oraz Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy 
Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

- zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020 wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Określa się: 

1.Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 29 października 2020r. 

2.Termin zakończenia konsultacji na dzień 10 listopada 2020r. 

3.Zasięg terytorialny przeprowadzonej konsultacji - Gmina Ciepielów. 

 

§ 3. 

1. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

a) opublikowanie "Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz  

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" na stronie 

internetowej www.ciepielow.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ciepielow.pl, 

b) bezpośrednie spotkania z organizacjami pozarządowymi. 

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie imiennego wyrażenia opinii. 

3. Formularz zgłoszenia opinii zostanie opublikowany na stronie internetowej www.ciepielow.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu 

Gminy w Ciepielowie w godzinach pracy Urzędu. 

4. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 niniejszego 

zarządzenia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie w godzinach pracy Urzędu lub 

przesłać na adres mailowy gmina@ciepielow.pl  

5. Formularz zgłoszenia opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§4. 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wynik nie jest wiążący dla organów Gminy. 

 

§5. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                        Wójt Gminy Ciepielów 

 

              /-/ Artur Szewczyk 

http://www.ciepielow.pl/
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