Załącznik nr 1.
do Uchwały Nr 1380/10
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 07.09.2010 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd

Województwa

Łódzkiego

ogłasza

przeprowadzenie

konsultacji

z

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w
sprawie Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2011.
I.

Cel konsultacji: Uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie na temat Programu Współpracy Województwa
Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011

II.

Przedmiot
konsultacji:

Projekt Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011

III.

termin
konsultacji:

od 14.09.2010 r. do 30.09.2010 r.

IV.

forma
konsultacji:





V.

zasięg
terytorialny
prowadzonych
konsultacji:

wypełnienie i podpisanie formularza stanowiącego
załącznik do ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji
dostępnego na stronie internetowej
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
Urzędu
Marszałkowskiego
(www.lodzkie.pl) oraz na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej (www.rcpslodz.pl).
wypełniony i podpisany formularz naleŜy dostarczyć lub
przesłać pocztą do Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, pok. 17 do dnia
30 września 2010 roku. Formularze dostarczone po tej
dacie nie będą rozpatrywane.

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą
działalność na terenie województwa łódzkiego.

VI.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację
zawierającą mi.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie
konsultacji.

PowyŜsza

informacja

oraz

wyniki

konsultacji

zawierające

zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku
ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego (www.lodzkie.pl) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (www.rcpslodz.pl) nie
później niŜ w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

VII.

Konsultacje uznaje się za waŜne bez względu na liczbę podmiotów biorących
udział w konsultacjach jeŜeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w Zasadach konsultacji przyjętych Uchwałą

Nr LIX/1613/10 Sejmiku

Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia
zasad konsultowania z radą działalności poŜytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

VIII.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego
w formie uzasadnienia do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w
sprawie

uchwalenia

Programu

współpracy

województwa

łódzkiego

organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

IX.

Wyniki konsultacji nie są wiąŜące dla organów samorządu województwa.

z

