
Zarządzenie Nr ZSP.0050.56.2022 

Wójta Gminy Suchy Dąb 

z dnia 12 października 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  

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

i o wolontariacie na rok 2023 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022r., poz. 559) oraz § 2 uchwały Nr 0007.XII.96.2011 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 

września 2011 roku zarządzam co następuje: 

 

§ 1 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi   

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

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1327) z dnia 24 kwietnia 2003 r. prowadzącymi 

działalność statutową na terenie gminy Suchy Dąb. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Suchy Dąb 

z organizacja-mi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 Określa się termin konsultacji społecznych w dniach 13.10.2022 r. – 26.10.2022 r. 

 

§ 3 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu, o którym mowa 

w § 1ust. 2 zarządzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie. 

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag do projektu 

programu, o którym mowa w §1 ust. 2 zarządzenia, które należy umieścić  

w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 1. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Suchy Dąb osobiście lub 

listownie na adres: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb oraz 

drogą elektroniczną na adres: gmina@suchy-dab.pl 

2. Formularze anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

 

 § 5 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących programu,  

o którym mowa w §1 ust.2 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie. 

 

§ 6 Wykonanie zarządzenia, w tym odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji powierza 

się inspektorowi ds. społecznych i promocji. 

 

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Wójt 

Henryka Król 
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