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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 rok 2023  

 

 

      Konsultacje 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 rok 2023 przeprowadzono w trybie zarządzenia nr 

88/2022 Wójta Gminy Iłów z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia formy i terminu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dotyczących 

„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 2023 rok”.  Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu, 

formularzem do zgłaszania uwag oraz zarządzeniem nr 88/2022 Wójta Gminy Iłów z dnia 22 

września 2022 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  

https://ilow.bip.org.pl/id/412  

      Konsultacje trwały w dniach od 18 października do 3 listopada 2022 r. Do wzięcia udziału 

w konsultacjach zaproszone były wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe 

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, działające na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy Iłów. 

      Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag ww. podmiotów na temat projektu Programu, 

które należało składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów, osobiście w 

Biurze Obsługi Mieszkańca bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: sekretariat@ilow.pl 

      W wyznaczonym terminie uwagi do projektu Programu złożyła jedna organizacja 

pozarządowa: Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji, promocji i rozwoju wsi Suchodół, 

Władysławów, Kępa Karolińska „SamoWola”. 

 Po upływie terminu przeznaczonego na przeprowadzenie konsultacji tj. 7 listopada 2022 

roku do Urzędu Gminy w Iłowie drogą elektroniczną wpłynęły uwagi i spostrzeżenia 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. 
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