
Protokół 

z przebiegu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023”. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 07 października 2022 roku do 13 października 2022 

roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 

temat projektu „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie w roku 2023” zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Nr III/8/2010 

Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania opinii i uwag w ramach prowadzonych 

konsultacji i projektem „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023” zostało umieszczone na stronie internetowej 

www.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/, w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do wglądu  

z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres mailowy: ug@grodziec.pl 

oraz przyjmowania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia na adres Urzędu 

Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formy oraz adres strony internetowej,  

na której zamieszczono projekt dokumentu. 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego do 

konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie w roku 2023”.  

Protokół z przebiegu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Grodziec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Grodziec  

                                                                                                                                                              /-/ Mariusz Woźniak  

 

Protokół sporządzono dnia 14 października 2022 roku. 

Sporządziła: Joanna Rowińska 
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