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Protokół z konsultacji 
projektu Programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 

 
 

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie nr LII/432/10 z dnia 27 
października 2010 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 prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych 
organizacji. 
 

30 sierpnia odbyło się spotkanie, na które Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprosiła członków 
Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Gniewskiej Rady Sportu, przedstawicieli Lokalnego Centrum 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych, radnych Rady Miejskiej w Gniewie, kierowników i pracowników 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu Miasta i Gminy Gniew. Spotkanie miało na 
celu opracowanie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2019 r. w zakresie określenia zadań priorytetowych Gminy w 
poszczególnych obszarach współpracy z organizacjami, a także wysokości środków proponowanych na ich 
realizację. 
 
Załącznik nr 1 – lista obecności ze spotkania 30 sierpnia 
 

Konsultacje trwały od 6 do 22 września 2018 r. 
 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej 
www.gniew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gniew 3 września 2018 r. 6 września 2018 r. 
natomiast na tych stronach opublikowano ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem 
Programu oraz formularzem konsultacyjnym. 
 
Załącznik nr 2 – ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji 
Załącznik nr 3 - potwierdzenia ukazania się informacji (BIP, www.gniew.pl, tablica ogłoszeń) 

  

http://www.gniew.pl/
http://www.gniew.pl/
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Uwagi do projektu dokumentu składać można było na specjalnie przygotowanym w tym celu 

formularzu: 
a) w formie pisemnej, przesyłając je na adres Urzędu Miasta i Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, 
83-140 Gniew; 
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres info@gniew.pl; 
c) osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew i w Referacie Promocji i Informacji. 
 
Załącznik nr 4 – formularz konsultacyjny 
 
W wyniku przeprowadzonych w takiej formie konsultacji, do zapisów projektu programu nie wpłynęły 
żadne uwagi. 
 
 
Roczny program współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok wniesiony został 
pod obrady Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji 17 października 2018 r. i uchwałą nr LII/366/18 przyjęty 
do realizacji. 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Paulina Raińska 
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