
URZl\D GMINY SLUBICE 
ul. Plocka 32. 09-533 Stublce 
~ow. plock,. woj. mazowieckle 

NIP 971-04-77-153 

PZ.S20.1.2021 
Protok61 


z dnia 30 wrzesnia 2021 roku 

z konsultacji projektu "Programu wsp61pracy Gminy Siubice z organizacjami 


pozarz~dowymi i innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 

pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2022" 


Konsultacje spoleczne przeprowadzono zgodnie z uchwal<! Nr XLI/218/20 1 0 Rady 
Gminy Slubice z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu 
konsultowania z rad~ dzialalnosci pozytku publicznego lub organizacjami pozarz~dowymi i 
innymi podmiotami projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz~cych 
dzialalnosci statutowej tych organizacji. 

1. Przedmiot konsultacji 
Przedmiotem konsultacji byl projekt "Programu wsp6lpracy Gminy Slubice z organizacjami 
pozarz~dowymi i innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2022" 

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byly organizacje pozarz~dowe 
oraz podmioty wymienione wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie prowadz~ce dzialalnosc statutow~ na rzecz 
mieszkanc6w Gminy. 

3. Forma i termin konsultacji 
Ogloszenie 0 konsultacjach wraz z formularzem zglaszania uwag i projektem Programu 
wsp6lpracy na rok 2022 zostalo zamieszczone na stronie internetowej Urzydu Gminy 
www.ugslubice.bip.org.pl, www.slubice.org.pl oraz na tablicy ogloszen Urzydu Gminy 
Slubice. 
W terminie od dnia 17 wrzeSnia 2021 roku do dnia 29 wrzeSnia 2021 roku zainteresowane 
podmioty poprzez wypelnienie stosownego formularza mogly skladac uwagi dotycz~ce 
projektu uchwaly osobiscie w Urzydzie Gminy Slubice, ul. Plocka 32, poczt~ tradycyjn~, jak 
r6wniez za posrednictwem poczty elektronicznej. 
Kom6rk~ odpowiedzialn<! za przeprowadzenie konsultacji byl pracownik Urzydu Gminy 
Slubice ds. wsp6lpracy z organizacjami pozarz~dowymi. 

4. Wyniki konsultacji: 
W wyznaczonym terminie organizacje pozarz~dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie nie zglosily zadnych uwag do 
ww. projektu. 
Niniejszy protok61 zostanie ogloszony poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy Slubice, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugslubice.bip.org.pl 
oraz na stronie internetowej Urzydu Gminy Slubice www.slubice.org.pl. 

Na tym protok61 zakonczono i podpisano. 
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