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Protokół 

z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy 

Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”  

  

1. Konsultacje  projektu „ Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2023,  zwanego  dalej  „Programem”  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  Uchwałą 

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 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowe w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

w terminie od  6 września 2022 r. do 22 września 2022 r.  

 

2. Ogłoszenie konsultacji miało miejsce 2 września 2022 r.  

 

3. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach Programu zamieszczona została na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Pępowo (www.pepowo.pl) w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo. Wersję papierową Programu 

otrzymało 8 organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

działających na terenie gminy, a także można było ją uzyskać w Wydziale Spraw 

Obywatelskich. 

 

4. Uprawnione podmioty miały możliwość złożenia uwag i propozycji do Programu podczas 

pisemnych konsultacji tj. w wersji papierowej wypełniając formularz, który należało złożyć 

w Sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo pok. nr 10 lub odesłać na adres Urzędu Gminy 

http://www.pepowo.pl/


Gmina Pępowo 

ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo 

tel. 65 573 63 08, fax. 65 573 60 32 

www.pepowo.pl, ug@pepowo.pl 
 

 

Sprawę prowadzi: Karolina Kubacka 

Wydział: Spraw Obywatelskich 

tel./e-mail: 65 575 89 87 / organizacje@pepowo.pl 

Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo. Decydowała data wpływu do urzędu 

tj. 22 września 2022 r.  

 

5. W trakcie trwania konsultacji jedna z organizacji pozarządowych Stowarzyszenie 

Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaproponowało umieszczenie w 

Programie kilku zapisów m.in: odnoszących się do działalności na rzecz podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Uwagi nie zostały przyjęte.  

 

 Zgodnie z uwagami Stowarzyszenia PISOP w zasadach współpracy dodano : zrównoważony 

rozwój oraz równość szans.  

 

W priorytetowych zadaniach publicznych ww. Stowarzyszenie sugerowało dopisanie w  

Formach współpracy: 3) zakup usług; 4) zawieranie umów partnerskich z organizacjami w celu 

wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych z uwzględnieniem 

trybu wyboru partnera; 5) bezpłatne udostępnienie pomieszczeń oraz lokali biurowych do 

prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych. Uwagi przyjęto za wyjątkiem 

ostatniego punktu.  

Szczegółowe zestawienie uwag i opinii zostało umieszczone w dniu 29.09.2022 r. w 

informacji dotyczącej rozpatrzenia opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe 

podczas konsultacji 

 

6. Niniejszy protokół - po podpisaniu - zamieszczony zostanie na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Pępowo (www.pepowo.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo.  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pępowo 

         /-/ Grzegorz Matuszak 
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