
Wyniki konsultacji i sprawozdanie z przebiegu konsultacji 

 

 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm) w sprawie projektu uchwały, w sprawie zmiany 

uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 roku  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2023. 

   

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:  

 Art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                 

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm). 

 Uchwała Nr XXXII/208/16  Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 października 2016 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 w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Czas trwania konsultacji:  

 od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.  

Forma przeprowadzenia konsultacji: 

  formularz wraz z projektem uchwały dostępne na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno. 

 

Sposób przeprowadzenia konsultacji: 
 

 zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno, w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie informacji o konsultacjach 

w sprawie projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej  

w Głownie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta 

Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023; 

 formularz wraz z projektem uchwały, w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej  

w Głownie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta 

Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023 dostępny na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno w celu zapoznania się  

z projektem ww. uchwały i przedstawienia opinii o przedmiotowym Programie; 

 możliwość zgłaszania pisemnych uwag i wniosków do projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały  

Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

Wyniki konsultacji: 

 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm) nie zgłosiły uwag do projektu uchwały, w sprawie zmiany 

uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 roku  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

   

      Burmistrz Głowna  

                        /-/ 

      Grzegorz Janeczek                                                                                                             

Głowno, dnia 16.12.2022 r.                                   


