
 Zarządzenie nr 68/2019 

Wójta Gminy Iłów 

z dnia 8 listopada 2019 r. 
 

w sprawie: określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Iłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.  

 
Na podstawie art. 5a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2020 rok, zwanego 

dalej „projektem programu”, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ilow.pl. oraz 

na stronie internetowej gminy Iłów: www.ilow.pl.  

 

§ 2. 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r.  

 

§ 3. 
1. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, na temat 

projektu programu.  

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu 

programu.  

3. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym 

w § 2 na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów, ul. Płocka 2 lub przesyłać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ilow.pl.   

 

§ 4. 
1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe  

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) działające na terenie lub na 

rzecz mieszkańców Gminy Iłów. 

2. Wypełnione formularze należy składać do dnia 22 listopada 2019 r., w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Iłowie ul. Płocka 2 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ilow.pl 

3. Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 5. 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Iłów.  

 

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy 

/-/ Jan P. Kraśniewski 
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