
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAWOJOWA 

z dnia 8 października 2021 roku 

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI 

 

 

Na podstawie Uchwały Nr L/399/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 

2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

Ogłaszam konsultacje projektu 

programu współpracy Gminy Nawojowa  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

 
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy Nawojowa. 

1. Cel konsultacji: zbieranie opinii i złożenie uwag do programu współpracy 

Gminy Nawojowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2022, a także wspólne wypracowanie obszarów 

priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy 

w  2022 roku. 

2. Przedmiot konsultacji:  Program współpracy Gminy Nawojowa  z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  

22 październik 2021 r. – 29 październik 2021 r. 

4. Forma konsultacji: wyrażenie opinii na karcie konsultacyjnej stanowiącej 

załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.129.2021 Wójta Gminy Nawojowa               

z  dnia 8 października 2021 r. w sprawie określenia terminów i szczegółowych 

zasad przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy 

Nawojowa z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2022, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres email: 

gmina@nawojowa.pl  lub bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy 

Nawojowa (pok. 33) 

5. Zasięg terytorialny konsultacji: teren Gminy Nawojowa. 

 

mailto:gmina@nawojowa.pl


6. Projekt programu współpracy będzie dostępny na stronie internetowej Gminy 

www.nawojowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy. 
 

7. Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem: 

poczty elektronicznej na adres gmina@nawojowa.pl, poczty tradycyjnej na 

adres Urząd Gminy Nawojowa ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, faksem na 

numer 18 445-70-10 na formularzu załączonym do Zarządzenia w terminie od                             

22 października 2021 r. – 29 października 2021 r. 
 

8. Informacja o wynikach konsultacji – w formie protokołu, zostanie podana do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Nawojowa oraz 

w  Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy – nie później niż w  ciągu 30 dni od 

zakończenia konsultacji. 

 

 

                                                                                                      Wójt 

                                                                                   /-/ dr inż. Stanisław Kiełbasa
  

 


