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 Wójta Gminy Walce z dnia 14.10.2021 r.  

 

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALCE 

z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych  programu współpracy 

 

Wójt Gminy Walce ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy 
Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok” 
 

 
Przedmiot konsultacji: 
Roczny „Program współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. 
 
Cel konsultacji: 
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych 
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy 
Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 rok”. 
 
Termin konsultacji: 
Konsultacje trwać będą w terminie od 18 października 2021 r. do 29 października 2021 r.  
 
Forma konsultacji: 
Wszelkie uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian co do zapisów Programu 
należy złożyć w formie pisemnej za pomocą „Formularza  konsultacji”.  
Wypełnione formularze, w terminie od 18 października 2021 r. do 29 października 2021 r. należy 
składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walce,  ul. Mickiewicza 18, pocztą lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@walce.pl  
 
Zasięg terytorialny: 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz.1057) prowadzące działalność pożytku 
publicznego na terenie Gminy Walce.  
 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjny,                              
tel. 77 4660 108  
 
Projekt Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r oraz Formularz konsultacji 
dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Walce: www.bip. walce.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu.                                                                                                     W 
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