
Protokół 

spisany w dniu 16 listopada w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda z  przeprowadzonych 

konsultacji  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w sprawie rocznego „Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z 

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

działalności pożytku  publicznego i wolontariacie  na 2023 rok”. 

1. Przedmiot konsultacji. 

Przedmiotem konsultacji był projekt rocznego „Programu współpracy Gminy Dębowa 

Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 r.”  

 

2.  Forma  i termin prowadzenia konsultacji. 

 

Konsultacje przeprowadzono w oparciu o zapisy Uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy 

Dębowa Kłoda z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi                         

i podmiotami wymienionymi 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. 

Konsultacje przeprowadzono z wykorzystaniem technik informatycznych.                

Uwagi i opinie  w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem 

proponowanych zmian można było składać w terminie  od 28.10.2022 r. do 14.11.2022 r.    

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  email: sekretariat@debowakloda.pl   

lub promocja@debowakloda.pl.  Opinie mogły być również przesyłane w formie 

pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda,  Dębowa Kłoda  116A,   21-211  

Dębowa Kłoda na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenia o 

rozpoczęciu konsultacji zostały  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: 

www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębowa 

Kłoda: www.debowakloda.pl  oraz na tablicy ogłoszeń UG  w dniu 24 października  2022 

r. Dodatkowo ogłoszenie wraz z załącznikami zostało wysłane pocztą e-mail na adresy 

organizacji pozarządowych i Koła Gospodyń Wiejskich. Ogłoszenie z tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy  zostało zdjęte w dniu 15 listopada 2022 r. 

 

  

3. Organizacje, które wzięły udział w konsultacjach. 

 

W trakcie trwania konsultacji w terminie od 28 października 2022 r. do 14 listopada 

2022 r. do zaprezentowanego projektu Programu współpracy nie wpłynęły uwagi 

i wnioski od organizacji pozarządowych. 
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 4.   Przedstawienie wszystkich opinii, uwag i stanowisk w toku konsultacji. 

           Po zamieszczeniu  informacji o rozpoczęciu konsultacji rocznego „Programu Współpracy 

Gminy Dębowa Kłoda  z  organizacjami pozarządowymi na 2023 r.” do Urzędu Gminy nie 

wpłynęły żadne inne opinie, uwagi czy stanowiska.  

Radzie Gminy zostanie przedłożony do uchwalenia projekt „Rocznego programu 

współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2023 r.” 

Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda z 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia.  

 

5 Wyniki konsultacji. 

 

Po przeprowadzeniu konsultacji należy uznać że, sfera zadań publicznych 

wymienionych  w § 7 załącznika  do  projektu Uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w 

sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami 

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

pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 r., jak i zapisów zawartych w § 10, 

określającym wysokość planowanych na realizację „Rocznego Programu” środków 

finansowych pokrywają się z potrzebami organizacji pozarządowych.    

 

Protokół z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej  

Dębowa Kłoda: www.ugdebowakloda.bip.lubelski.pl, na stronie internetowej: 

www.debowakloda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda 

przez okres 7 dni. 

 

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez osobę sporządzającą. 

  

     

Inspektor ds. promocji i rozwoju 

/-/ mgr inż. Aneta Szyszkowska 

 

  

 


