
Zarządzenie Nr 124/2020 
Wójta Gminy Pęczniew 

z dnia 23 października 2020r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

 
 Na podstawie art. 5 i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz pkt. II Szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego Gminy Pęczniew w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji,  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/60/2011 Rady Gminy 
Pęczniew   z dnia 17 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                              
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego Gminy Pęczniew w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, Wójt Gminy Pęczniew zarządza się, co następuje:  

 
§ 1 

Przedmiot i cel konsultacji. 
 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021", 
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie 
projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.  

§ 2. 
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 23.10.2020r.  
Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 07.11.2020r.  

§ 3. 
Sposób przeprowadzenia konsultacji. 

 1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                            
i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy 
Pęczniew.  
 2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii                     
i uwag w sprawie rocznego programu. Opinie i uwagi można składać w następujący 
sposób:  
 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: 
ug_peczniew@wp.pl ,  
2) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Pęczniew,  
ul. Głowna 10/12; 99-235 Pęczniew.  

§ 4.  
Postanowienia końcowe. 

 1. Konsultacje przeprowadza Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki. 
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew.  
 

Wójt Gminy Pęczniew 
/-/ Marcin Janiak 
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