
Nowy Duninów, dn. 6.11.2017 r. 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu 

Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 49/2017 Wójta 

Gminy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji, 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 o wolontariacie na 

temat projektu „Roczny program współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 31.10.2017 r. – 3.11.2017 r. 

23 października 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej 

(http://ugnowyduninow.bip.org.pl), na stronie internetowej gminy 

(http://nowyduninow.info.pl) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy zostało zamieszone 

ogłoszenie o konsultacjach (zarządzenie nr 49/2017 wójta gminy Nowy Duninów z dnia 23 

października 2017 r.) wraz z projektem uchwały i pozostałymi załącznikami. 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i 

opinii. 

Do dnia 3 listopada 2017 r. nie wpłynęły uwagi dot. przedmiotu konsultacji. Organizacje nie 

zgłosiły poprawek do projektu. 

Projekt „Rocznego programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” 

stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów zostanie 

przedstawiony Radzie Gminy Nowy Duninów w celu podjęcia stosownej uchwały. 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Duninów nr 79/IX/2011 z dnia 31 października 

2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się 

do wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowym Duninów, stronie 

internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 
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