
 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 134/2021 

WÓJTA GMINY BEDLNO 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu 

współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2022 r.” 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372, 1834),  art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) oraz §3 Uchwały Nr XXI/179/2013 Rady 

Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4757)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. 

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne 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 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535). 

§ 3. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu 

Współpracy. 

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik 

Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2.  Formularz konsultacyjny wraz z ewentualnymi uwagami można złożyć osobiście — w siedzibie 

Urzędu Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój Nr 14, bądź drogą elektroniczną - poprzez przesłanie podpisanego 

formularza wraz z ewentualnymi uwagami na adres e-mail ug@bedlno.pl 

3.  Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 04 listopada 2021 r. 

4.  Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15 listopada 2021 r. 

5.  Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie pracownik sporządzi zestawienie wszystkich 

zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedłoży do rozpatrzenia Wójtowi 

Gminy Bedlno, wraz z propozycją ustosunkowania się do zgłoszonych uwag. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bedlno. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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