
Zarządzenie Nr 76.2022 

Wójta Gminy Cielądz 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały dotyczącego 

przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2023. 

a podstav-:ie art. 30 ust. usta\\ y z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 poz. 

559. poz. 583. poz. I 005. poz. 1079). an. 5 ust. I i 2 pkt 3 w związku z art.5a ust. I ustavvy z dnia 24 kv.-ietnia 

2003r. o działal ności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327. poz. 1265) oraz na 

podstawie uchwały Nr XXXVll/165/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 października 2010r. v\ sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządov-.-ymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publ icznego 

i o wolontariacie. projektów aktów prav.'a miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz.U. z Województwa łódzkiego Nr IO z dnia 17 stycznia 201 lr.poz. 71 i 72) 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 z dnia 24 kwietnia 2003r. (zwanej dalej ustavvą} 

konsultacje dotyczące projektu uch1.vały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 

2023. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej 

przedmiotem konsultacji. 

3.Przedm iotcm konsultacji jest projekt Uclw.aly ,, sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cielądz z 

o rganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3 ustawyo działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2023. stano\,\,iący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

~ 2. Konsu ltacje. o których mowa v. ~ l ust. I zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 6 października 2022r. 

do dnia 19 października 2022r. 

§3.Uczestnikami przedmiotO\\ych konsultacji 'v\ sprmv,e Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 S,} 

organizacje pozarz4dowe oraz inne podmioty \,\·ymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie p1"lw,adzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Cielądz na rzecz 

mieszkaików Gminy Cielądz. 

S 4. Forma konsultacji - spotkanie 1. organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w· an.3 

ust. 3 ustawy. 



§ 5. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały będą przyjmowane od organizacji pozarządowych i 

innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. na spotkaniu w dniu 19 października 2022r. o godz. 

16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz (sa la konferencyjna). 

2. Opinie. uwagi i propozycje zgłaszane przez organizacje i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy nie 

biorące udziału \"i spotkaniu nic bt;dą uwzględnione. 

~7.Projekt uchwały. o której mowa ,,v ~ I ust.3 zostanie umieszcżony w dniu 6 październ i k a 2022r. na stronie 

internetOv\·ej Urzędu Gminy Cielądz wv,w.cicladz.pl w Biuletynie lnfrmnacj i Publicznej 

www.bip.cieladz.pl w zakładce pożytek publiczny. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy C ielądz oraz 

przesłany organizacjom pozarządo\;yym działającym na terenie Gminy Cielądz. 

§8.lnfornrncja o przeprowadzeniu konsultacji wstanie zamieszczona w Biuletynie Informacj i Publicznej 

wv,.rw.bip.cieladz.pl na stronie internetowej Urzędu Gminy ,,,w,v.cieladz.pl w zakładce pożytek publiczny oraz 

na tablicy ogloszer'1 w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz (Cielądz nr 59). 

§ 9. Wyniki konsultacji. zawierające zestawienie zgłaszanych uwag i opinii wraz ze stanowiskiem Wój ta z 

podaniem uzasadnienia w przypadku nieuwzględnienia ll\vag i opinii zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Cielądz vv,.vw.cieladz.pl. Biuletynie Informacji Publicznej wwvv.bip.cieladz.pl w 

zakładce pożytek publiczny nic później niż 30 dni od dnia zako,kzenia konsultacji. 

§ I O. Osobą d.s. konsultacji jest pan Slav.:omir Zieli11ski odpowiedzialny za ,,vspólpracę z organizacjami 

pozarządov\rym i. 

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Cielądz. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi \\ życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cielądz oraz na tablicy ogłosze11 w siedzibie Urzędu Gminy 

Cielądz. 


