
Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia 

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

 

Wójt Gminy Czarnia zgodnie z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020, poz. 1057 ze zm.) oraz art. 13 ust 1 pkt. 

8 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 poz. 1818) ogłasza konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi dotyczące treści projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Czarnia na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Czarnia na lata 2022-2024 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

1. Cel i przedmiot konsultacji 

Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii organizacji pozarządowych w dziedzinach 

dotyczących działalności tych organizacji, tj. projektu uchwały Rady Gminy w Czarni w 

sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarnia z organizacjami pozarządowymi oraz 

z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok oraz 

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czarnia na lata 2022-2024. 

2. Termin konsultacji 

Konsultacje rozpoczną się w dniu 3 listopada 2021r. i zakończą się w dniu 24 listopada 2021r.  

3. Forma konsultacji 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu oraz formularz, na 

którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi ( załącznik nr 1 ) zostanie zamieszczone 

na: 

1. Biuletynie Informacji Publicznej, 

2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnia: www.czarnia.samorządy.pl 

3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czarni 

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu. 

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na 

załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do dnia 24 listopada 2021 roku do Urzędu 

Gminy w Czarni – sekretariat pokój nr 3 lub Centrum Usług Społecznych- pokój nr 2, za 



pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cusczarnia.pl. Wynik konsultacji nie jest 

wiążący dla organów gminy i ma charakter wyłącznie opiniodawczy.    

4. Zasięg terytorialny konsultacji 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, działające na terenie Gminy Czarnia.   

 

 

         

 

 

 

 

 


