
Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji  

 
 
w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” 

 

 

Współpraca Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu 

o roczny program współpracy. Jest to dokument, który określa główne kierunki współpracy 

pomiędzy Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których 

mowa wyżej. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, 

po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 roczny program współpracy. Program ten uchwalany jest do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres jego obowiązywania. Rada Gminy ma zatem obowiązek uchwalania 

corocznie – w/w rocznego programu współpracy w terminie do 30 listopada danego roku, po 

przeprowadzonych wcześniej konsultacjach nad jego projektem.  

 

Na podstawie Zarządzenia nr  62/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16.09.2021 r. 

w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu 

„Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022”– konsultacje nad projektem w/w Programu 

prowadzone były w okresie od dnia 01 października 2021r. do 14 października 2021r. w 

następującej formie: 

1. projekt w/w Programu został udostępniony na stronach internetowych: 

www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl. Był również dostępny do wglądu w siedzibie 

Urzędu, a także przesłany drogą elektroniczną organizacjom z terenu gminy. Informację o 

podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w 

Przelewicach. 

2. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu Programu współpracy można było 

składać na formularzu wg określonego w cytowanym na wstępie zarządzenia wzorze, na adres 

poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl, numer faksu 91/5643050, adres siedziby UG 

w Przelewicach, 74–210 Przelewice 75 lub można było zgłosić się osobiście do Pełnomocnika 

d/s organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu.  

 

Informację o podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszono na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach. Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z 

procedurą przewidzianą w Uchwale Nr XXXIV/313/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 

28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi 

podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag.  

 

http://www.bip.przelewice.pl/
http://www.przelewice.pl/
mailto:promocja@przelewice.pl


Niniejsza informacja o przebiegu i wynikach konsultacji rocznego Programu 

współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi zostanie zamieszczona w 

BIP-e i na stronie internetowej Gminy Przelewice oraz na tablicy ogłoszeń. 

Przelewice, 18.10.2021 r.                                                           

 

                                                                                                       Z up. WÓJTA 

                                                                                                     Zbigniew Kupisz 

                                                                                                     Sekretarz Gminy 
                                                                                                                 /- podpisane elektronicznie/ 
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