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PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZĘBOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 

3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2023-2027 

Przedmiot konsultacji 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-
2027 

Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne były przeprowadzone w oparciu o: 
1. Art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 r. poz. 1327 z 

późn. zm.); 
2. Uchwałę nr XXXIX/275/10 Rady Gminy Zębowice z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji; 

3. Zarządzenie nr W.0050.66.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2023-2027. 

Przedmioty uprawnione do 
uczestnictwa w konsultacjach 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność 
statutową na terenie Gminy Zębowice 

Termin konsultacji Od 20 września do 12 października 2022 r. 

Metody i formy konsultacji 

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu Programu: 
1. W Biuletynie Informacji Publicznej; 
2. Na stronie www.zebowice.pl w zakładce Aktualności; 
3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zębowicach; 
Zainteresowane podmioty miały możliwość zgłaszania swoich wniosków, uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji 
projektu dokumentu w formie papierowej na formularzu (załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice Nr 
W.0050.66.2022 z dnia 20 września 2022 r.) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach lub przesłać na adres 
Urzędu Gminy w Zębowicach. 

WYNIKI KONSULTACJI 
W terminie określonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2027. 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zębowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Zębowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach. 
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