
ZARZĄDZENIE NR 168/2020 

WÓJTA GMINY GIDLE 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

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

wolontariacie na rok 2021 

Na podstawie art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020r. poz. 713) w związku z paragrafem 5 ust. 1 pkt. 2 załącznika do Uchwały w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego 

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

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji Nr XLI/197/10 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 września 2010 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 297 poz. 2474), informuje się, że w dniach od 1 października do 15 

października zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. 

§1.  Przedmiot konsultacji: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021. 

§2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 01.10.2020r. Termin zakończenia 

konsultacji ustala się na dzień 15.10.2020r. 

§3. Forma konsultacji: 

1. Zbieranie uwag w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Gidlach,  

Gidle ul. Pławińska 22, pokój nr 9 

2. Zbieranie uwag w formie elektronicznej (na adres promocja@gidle.pl)  

3. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Gminy w Gidlach, Gidle ul Pławińska 22, pokój nr 

11, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500. 

§4. Miejsce konsultowanego dokumentu: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami 

pozarządowymi za 2021 rok zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Gidle (www.bip.gidle.pl), na stronie internetowej Gminy Gidle (www.gidle.pl) oraz 

udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w Gidlach w pokoju nr 9.    

§5. Postanowienia końcowe: 

1. Konsultacje przeprowadza pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gidle oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Gidlach. 

Wójt Gminy  

Lech Bugaj 
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