
OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA 
z dnia 21 września 2022 roku 

 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) projektu 
uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, 
§ 5 ust. 2 uchwały Nr II/274/2010 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w 
sprawie szczegółowego określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 79, 
poz. 1399)  

 

OGŁASZAM PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.  

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do 
przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.  
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie działające na terenie Gminy Kościerzyna. 

Konsultacje odbędą się w okresie od 21 września 2022 roku do 5 października 2022 roku w 
formie wyrażenia pisemnej opinii na formularzu zgłaszania opinii. Projekt uchwały dostępny 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Kościerzyna, a 
także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Wypełniony formularz opinii można przekazać: 

− drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9,  
83-400 Kościerzyna, 

− drogą elektroniczną na adres: k.knopik@koscierzyna.pl   
 

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 5 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. 
Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Kościerzyna. 

Wójt Gminy Kościerzyna stosownie do § 7 uchwały Nr II/274/10 z dnia 31 marca 2010 r. w 
sprawie w sprawie szczegółowego określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 79, 
poz. 1399) rozpatrzy opinie i uwagi zgłoszone w toku konsultacji. 

Wynik konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kościerzyna oraz na tablicy ogłoszeń. 

Grzegorz Piechowski 

Wójt Gminy Kościerzyna 
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