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rotok61 


z dnia 23 l'stopada 2022 roku 

z konsultacji projektu "l)rogramu spolpracy Gminy Slubicc z organizacjami 


pozarz~dowymi i innymi podllliotami w micnionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 

pozytku puhliczncgo 0 wolontariacic na rok 2023" 


Konsultacje spolecznc przcprowa zono zgodnie z uchwalq Nr XLI/218/20 1 0 Rady 
Gminy Slubicc z dnia 12 listo pada 20 LOr. w sprawie olaeslcnia szczeg6lowego sposobu 
konsultowania z radq dzialalnosci pozytk publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i 
innymi podmiotami projckt6v\ akt6w rawa micjscowcgo w dziedzinach dotyczqcych 
dzialalnosci statutowej tych org(mizacji. 

1. Przcdmiot konsultacji 
Przedmiotem konsultacji byl projekt "Programu wsp61pracy Gminy Slubice z organizacjami 
pozarzqdowy~i i in~ymi podmi~taI:ni vtieniOnymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 
pozytku pubhcznego 1 0 wolontanacle na r k 2023" 

l 
2. Podmioty uprawnionc do uczcstnictwf w konsultacjach 
Podmiotami uprawnionymi do Llczestnictf a w konsultacjach byly organizacje pozarzqdowe 
oraz podmioty wymienione wart. 3 ust 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 w()lontariac]e prowadzqcc dzialalnosc statutowq na rzccz 
mieszkanc6w Gminy. 

3. Forma i termin konsultacji 
Ogloszenie 0 konsultacjach wraz z forr~lUlarzem zglaszania uwag i projektem Programu 
wsp61pracy na rok 2023 zosLilo zami~szczonc na stronie intcrnetowcj Urzydu Gminy 
www.ugslubice.bip.org,pJ, www.slubicc.<prg.pl oraz na tablicy ogloszen Urzydu Gminy 
Slubice. 
W terminie od dnia 18 listopad:l 2022 ro (U do dnia 22 listopada 2022 roku zainteresowane 
podmioty poprzez wypelnicnic stosownbgo formularza mogly skladac uwagi dotyczqce 
p:ojc~tu uchw~ly o~obiscic w Urzydzie G~~iny .SJubice, ul. Plocka 32, pocztq tradycyjnq, jakI
rowmez za posredl1lctwem poczly elcktro lczncJ. 

Kom6rkq odpowiedzialnq za przeprowa zenie konsultacji byl pracownik Urzydu Gminy 

Slubice ds. wsp61pracy z organi/'.acjami p zarzqdowymi. 


4. Wyniki konsultacji: 
W wyznaczonym terminie organizacje pozarzqdowe i podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzialalnosci pozytku pUbliczncro i 0 wolontariacie nie zglosily zadnych uwag do 
ww. projektu. 
Niniejszy protok61 zostanic ogloszony , oprzcz wywicszenie na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy Slubicc, zamieszczcnic w Biulcty ic Informacji Publicznej www.ugslubice.bip.org.pl 
oraz na stronie intcrnctowcj Urzydu GminlY Slubicc www.slubicc.org.pl. 

Na tym protok61 zakonczono i podpisano. 

www.slubicc.org.pl
www.ugslubice.bip.org.pl
http:www.slubicc.<prg.pl
www.ugslubice.bip.org,pJ

