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RPI.523.2.5.2020 
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 2021 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. 
 

Konsultacje trwały od 29 września do 9 października 2020 r. 
 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu oraz formularzem konsultacyjnym 
opublikowane zostało 24 września 2020 r. na stronie internetowej www.gniew.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Gniew, wywieszone na tablicy ogłoszeń i przesłane pocztą elektroniczną do Gniewskiej 
Rady Organizacji Pozarządowych. 

Załącznik nr 1 – ogłoszenie o konsultacjach 
Załącznik nr 2 - potwierdzenia ukazania się informacji (BIP, www.gniew.pl, tablica ogłoszeń) 
 
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 rpi-kierownik@gniew.pl; 
c) osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew i w Referacie Promocji i Informacji. 

Załącznik nr 3 – formularz konsultacyjny 
 
Dodatkowo, organizacje i grupy nieformalne, które nie miały możliwości złożenia swoich uwag w 
wyznaczonym terminie oraz na spotkaniu konsultacyjnym, które z uwagi na trwającą pandemię nie 
odbyło się, mogły przesyłać swoje uwagi i opinie dot. programu drogą elektroniczną do 20 października.  
 
W ramach przeprowadzonych w ten sposób konsultacji wpłynęła 1 uwaga, złożona przez Gniewską Radę 
Organizacji Pozarządowych. Uwaga została uwzględniona w programie. 

Załącznik nr 4 – zgłoszona uwaga 
 
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 2021 rok przyjęty został 
uchwałą nr XXVII/205/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2020 r. 
 

Z up. Burmistrza, 
 

Sekretarz Miasta i Gminy Gniew 
Karolina Liebrecht 

http://www.gniew.pl/
http://www.gniew.pl/
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Formularz konsultacji projektu 
„Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 

 

L.p. 
Zapis w projekcie Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, podpunktu) 

Uzasadnienie 

    

    

    

    

 
 
 

Podmiot zgłaszający propozycje Adres Nr telefonu 
Adres poczty 

elektronicznej 
Imię i nazwisko osoby 

kontaktowej 
Data 

wypełnienia 

      

 

_______________________ 

Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 29 września do 9 października 2020 roku w jeden z wymienionych niżej sposobów: 
1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, Gniew; w godzinach funkcjonowania Urzędu; 
2) drogą elektroniczną na adres email: rpi-kierownik@gniew.pl ; 
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83 – 140 Gniew. 
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http://www.bip.gniew.pl/a,21663,ogloszenie-o-konsultacjach-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-gniew-z-organizacjami-pozarzadowymi-na.html

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z
organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok”.

 
 

ZAŁĄCZNIKI

ogłoszenie o konsultacjach.pdf

Rozmiar : 1.04M  Format : pdf

Metryka pliku:
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację: Paulina Raińska
Osoba odpowiedzialna za informację: Karolina Liebrecht
Czas wytworzenia: 2020-09-24 14:57:30
Czas publikacji: 2020-09-24 14:56:10

Roczny program współpracy Gminy Gniew z organizacjami 2021 - wersja do konsultacji.pdf

Rozmiar : 807.21k  Format : pdf

Metryka pliku:
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację: Paulina Raińska
Osoba odpowiedzialna za informację: Karolina Liebrecht
Czas wytworzenia: 2020-09-24 14:57:31
Czas publikacji: 2020-09-24 14:56:10

Formularz_konsultacyjny.pdf

Rozmiar : 490.87k  Format : pdf

Metryka pliku:
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację: Paulina Raińska
Osoba odpowiedzialna za informację: Karolina Liebrecht
Czas wytworzenia: 2020-09-24 14:57:32
Czas publikacji: 2020-09-24 14:56:10

Formularz_konsultacyjny.rtf

Rozmiar : 84.64k  Format : rtf

Metryka pliku:
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację: Paulina Raińska
Osoba odpowiedzialna za informację: Karolina Liebrecht
Czas wytworzenia: 2020-09-24 14:57:32
Czas publikacji: 2020-09-24 14:56:10

METRYKA

Liczba odwiedzin: 9

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Gniew

Osoba wprowadzająca informację: Paulina Raińska

Osoba odpowiedzialna za informację: Karolina Liebrecht

Czas wytworzenia: 2020-09-24 14:56:10

Czas publikacji: 2020-09-24 14:56:10

Data przeniesienia do archiwum: Brak danych
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Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy G... https://www.gniew.pl/1296,wrzesien?tresc=36977
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Temat: Re: Konsultacje Rocznego programu współpracy na 2021 rok
Nadawca: GROP Gniew <grop.gniew@gmail.com>
Data: 13.10.2020, 11:32
Adresat: Info NOWY <info@gniew.pl>

dzień dobry,
w załączeniu przesyłam uwagi do rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami
pozarządowymi w 2021 roku.

Z poważaniem Rafał Kwiatkowski

przewodniczący GROP.

wt., 29 wrz 2020 o 15:14 Info NOWY <info@gniew.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu
„Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok”.

W załączeniu przesyłam projekt dokumentu oraz formularz konsultacyjny.

Konsultacje trwają do października 2020 r.

Z wyrazami uznania,

--

Paulina Raińska
Referat Promocji i Informacji
Urząd Miasta i Gminy Gniew
tel. 58 535 40 21, fax 58 530 79 40
tel kom. +48 509 664 578
e-mail: rpi@gniew.pl
www.gniew.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i

Re: Konsultacje Rocznego programu współpracy na 2021 rok  
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Formularz konsultacji projektu 
„Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 

 

L.p. 
Zapis w projekcie Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, podpunktu) 

Uzasadnienie 

1 Roz VI pkt2. c)  organizacja corocznego 
Forum Organizacji Pozarządowych; 

c)  wsparcie organizacji corocznego Forum 
Organizacji Pozarządowych; 

jest to działanie realizowane przez organizacje 
za pośrednictwem GROP  

    

    

    

 
 
 

Podmiot zgłaszający propozycje Adres Nr telefonu 
Adres poczty 

elektronicznej 
Imię i nazwisko osoby 

kontaktowej 
Data 

wypełnienia 

Gniewska Rada Organizacji 
Pozarządowych 

  grop.gniew@gmail.c
om 

Rafał Kwiatkowski 09.10.2020 

 

_______________________ 

Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 29 września do 9 października 2020 roku w jeden z wymienionych niżej sposobów: 
1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, Gniew; w godzinach funkcjonowania Urzędu; 
2) drogą elektroniczną na adres email: rpi-kierownik@gniew.pl ; 
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83 – 140 Gniew. 
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