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ZARZĄDZENIE NR 142/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 
współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi 

w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) w zw. z art. 5a ust. 1 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265, 
poz. 1812, z 2021 r. i poz. 2490) oraz § 5 ust. 3 uchwały nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska 
z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 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 gminy Dębnica 
Kaszubska w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze 
pożytku publicznego na 2023 rok”, zwanego dalej projektem, z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie 
odpowiadającym jej zadaniom.

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 24 października 2022 roku do dnia 
14 listopada 2022 roku w formie: wyrażania opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacji 
stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, przesłanej na adres Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ul. ks. A. Kani 
16A, 76-248 Dębnica Kaszubska lub złożonej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej 
w godz. pracy: pon. 8.00 – 17.00; wt. – czw. 7.00 – 15.00; pt. 7.00 – 13.00.

O zachowaniu terminu konsultacji decyduje data wpływu pisemnej opinii do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 3. Projekt podlegający konsultacjom jest dostępny:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska www.debnicakaszubska.eu;

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska 
http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/ w zakładce Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dębnica Kaszubska;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 4. Osobą odpowiedzialną za organizację, przebieg konsultacji, rozpatrzenie zgłoszonych pisemnych opinii 
oraz opracowanie końcowej wersji treści projektu jest Anna Żaczek - inspektor ds. współpracy z sektorem 
społecznym i promocji (tel. 730 820 307; email: a.zaczek@debnicakaszubska.eu).

§ 5. Protokół z przebiegu konsultacji wraz z projektem w treści ustalonej po konsultacjach zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Kaszubska 
www.debnicakaszubska.eu.

http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Dębnica Kaszubska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębnica 
Kaszubska, tj. www.debnicakaszubska.eu.

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Iwona Warkocka 
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 142/2022
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 21 października 2022 r.

FORMULARZ KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO 
NA 2023 ROK

1. Podmiot zgłaszający
(nazwa organizacji i adres)…………………………………………………………………………………

2.

Osoba uprawniona do kontaktu:

- imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………

- Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………..

- Adres pocztowy/e-mail ……………………………………………………………………………………

3.

Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie konsultowanego dokumentu, który wymaga zmiany 
(paragraf, ustęp, punkt).

4.

Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu.

5.

Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu, do którego odnosi się uwaga.

6.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian.

…...........................................
podpis osoby reprezentującej

organizację pozarządową


