
 

 

PROTOKÓŁ 
z konsultacji przeprowadzonych 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 
 

1. Podstawa prawna konsultacji: 
1) Uchwała Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie  z dnia 9 września 2010 r. w sprawie 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2) Uchwała Nr 707/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 października 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 
 

2. Cel konsultacji: 
1) Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uzyskania uwag organizacji 

pozarządowych oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

2) Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Gryfińskiego. 
 

3. Termin konsultacji: 
Konsultacje trwały od 14 do 31 października 2022 r. 

 

4. Podmioty konsultacji: 
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). 
 

5. Formy konsultacji: 
1) Uwagi  i opinie dotyczące projektu uchwały można było zgłaszać: 

a) e-mailem na adres: katarzyna.labuda@gryfino.powiat.pl 
b) pisemnie na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 

w godzinach pracy urzędu, przy czym za datę zgłoszenia uznawano dzień wpływu formularza 
konsultacji na dziennik podawczy. 

2) Projekt uchwały podlegający konsultacjom oraz formularz konsultacji zamieszczone zostały  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie - w zakładce organizacje 
pozarządowe, na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego www.gryfino.powiat.pl - w zakładce 
Informacje krótko oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie i w Chojnie. 

 

6. Przebieg i wynik konsultacji: 
W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji wpłynął 1 formularz uwag, złożony przez Sieć 
Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej reprezentowaną przez Fundację Pod 
Aniołem (Dobrzany). Stanowisko w sprawie opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
Data przyjęcia protokołu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie: 17.11.2022 r. 
 

                                                                                          Zatwierdził: 


