
PROTOKÓŁ 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w sprawie określenia 
kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
sporządzony w dniu 26 stycznia 2015 r. 

1. Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XLVI11/289/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 20 stycznia 

2014 r. w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów dla 

drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. 

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Miasta i Gminy w Pilicy 

pod adresem www.pilica.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem 

www.pilica.bip.iur.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy oraz był dostępny w siedzibie 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy ul. Senatorska 17,42-436 Pilica. 

3. Konsultacje były prowadzone w dniach od 20 do 23 stycznia 2015 r. 

4. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły w tym terminie 

zgłaszać opinie i uwagi do projektu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, drogą elektroniczną lub 

pocztą tradycyjną. 

5. Żadna z organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie nie wniosły uwag do projektu uchwały. 

6. Protokół z wynikami konsultacji zamieszczony został na stronie internetowej Miasta i Gminy w Pilicy pod 

adresem www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem 

www.pilica.bip.iur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła: Barbara Dąbrowa 
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