
 

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

   Zgodnie z art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3. Roczny Program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania Programu. 

    W związku z powyższym na podstawie Uchwały Nr 179/XLII/2010 Rady Gminy Góra Św. 

Małgorzaty z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 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, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy 

Góra Św. Małgorzaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dot. 

projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

Konsultacje odbędą się w terminie od 14.10.2021 roku do 31.10.2021 roku w formie 

wyrażenia  uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji. Opinie (uwagi/propozycje zmian) 

należy zgłaszać pisemnie według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. 

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2022 rok można  

przekazać: 

1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. 

Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty , 

2. drogą elektroniczną na adres mailowy:  zk@goraswmalgorzaty.pl , 

3. złożyć osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. 

Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 7  

Treść programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie internetowej Gminy 

http://www.goraswmalgorzaty.pl, w BIP, a także w siedzibie Urzędu Gminy Góra Św. 

Małgorzaty pok. Nr 14. 

 

Góra Św. Małgorzaty  14.10.2021r.      

 

                 Wójt Gminy 

mgr inż. Włodzimierz Frankowski  
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