
                                                                                  Głuchów, dnia 10 października 2022 roku 

                                   Ogłoszenie  

                 o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi  

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         

i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 t.j.) działające na terenie Gminy Głuchów. 

I. Przedmiot konsultacji: 

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                                

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                          

(Dz. U. 2022 r. poz. 1327 t.j.) na rok 2023”. 

II. Cel konsultacji:  

zasięgnięcie opinii organizacji pozarządowych na temat projektu aktu prawa miejscowego. 

III. Termin konsultacji:  
termin rozpoczęcia konsultacji: 17 października 2022 r. 

termin zakończenia konsultacji: 31 października 2022 r. 

IV. Forma konsultacji:  
Składanie pisemnej opinii lub uwag (na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy                       

lub na stronie internetowej www.gminagluchow.pl lub www.gminagluchow.bip.net.pl): 

-  drogą pocztową na adres: 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5, lub 

-  elektroniczną na adres: sekretariat@gminagluchow.pl, lub 

-  bezpośrednio w Urzędzie  Gminy w Głuchowie (sekretariat UG – I piętro)                        

96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5. 

IV. Zasięg terytorialny konsultacji:  

Teren gminy Głuchów  

  
W załączeniu:  

1. Projekt „Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi                       

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                            

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 t.j.) na rok 

2023”. 

2. Formularz zgłaszania opinii lub uwag do Programu. 

3. Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy 

               //Jan Słodki// 
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