
                                                                        

 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok 

 

sporządzony w Radłowie, dnia 2 listopada 2022r. 

 

W dniach od 18.10.2022 do 28.10.2022 odbywały się konsultacje społeczne 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, których celem było zebranie propozycji, 

uwag i opinii dotyczących projektu „Program współpracy Gminy Radłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na 

2023 rok”. Konsultacje odbyły się na podstawie Zarządzenia Nr 0050.483.2022 Wójta Gminy 

Radłów z dnia 18.10.2022 zgodnie z uchwałą Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 2 

września w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji podejmowanych 

uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie: 

1. badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na stronie internetowej www.radlow.pl poprzez: 

a. udostępnienie i zamieszczenie projektu Uchwały Rady Gminy Radłów w sprawie 

„Programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów oraz na stronie internetowej Urzędu www.radlow.pl 

(zakładka Ogłoszenia) i w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia rok 

2022) 

b. zbierania pisemnych uwag, wniosków i propozycji na temat projektu Programu 

osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radłów przy ul. Oleskiej 3 w godzinach pracy 

Urzędu, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres ug@radlow.pl lub faksem 

na numer 343599005.  

http://www.radlow.pl/
http://www.radlow.pl/
mailto:ug@radlow.pl


2. W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu 

Programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2023 rok.  

 

Niniejszy Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy 

Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 zostanie zamieszczony na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Radłów oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

Protokół sporządziła: 

Wiktoria Huć 


