
Informacja dotycząca rozpatrzenia opinii i uwag złożonych przez organizacje 

pozarządowe podczas konsultacji 

             22 września 2022 r. roku zakończyły się trwające od 6 września br. konsultacje 

społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2023”,” 

(zwanego dalej „Programem”).  

             Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt aktu prawa miejscowego w 

dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2022, poz. 1327 ze zm.), jaki stanowi „Program”. Celem przewodnim konsultacji było 

umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom społecznym uczestnictwa w 

sprawach ważnych dla gminy, a także stworzenie miejsca do dialogu społecznego oraz 

wymiany informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa 

miejscowego. 

             Projekt „Programu” umieszczono do publicznego wglądu na stronie internetowej 

gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pępowo, wywieszono na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Pępowie oraz przesłano pocztą do organizacji pozarządowych, których 

adresami dysponuje Urząd Gminy w Pępowie. 

            Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania opinii i uwag na piśmie, 

dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Pępowie lub wysłanych 

pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Pępowie. 

              Na podstawie § 3 pkt.3 1 Uchwały nr XXXV/263/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 

25 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

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, informuje, iż zestawienie wszystkich zgłoszonych 

opinii i uwag co do projektu „Programu” w trakcie trwania konsultacji wraz ze stanowiskiem 

Wójta Gminy Pępowo znajduje się w załączonym poniżej pliku. Załączony został projekt 

uchwały Rady Gminy Pępowo w sprawie przyjęcia „Programu”, w którym zawarto przyjęte 

uwagi. 
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