
SPRAWOZDANIE NR 2/2023 
BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Słomniki 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) na 
2023 rok”. 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Konsultacje 
społeczne przeprowadzono zgodnie z uchwałą Nr XIX/213/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 sierpnia 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 
lub 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 oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 
9 stycznia 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

Ogłoszenie o terminie konsultacji wraz z projektem Programu zostało zamieszczone na stronie internetowej 
Gminy Słomniki, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Tadeusza 
Kościuszki 64, 32-090 Słomniki. 

Konsultacje odbyły się w dniach od 9 stycznia do 23 stycznia 2023 r. w formie przedłożenia pisemnych 
opinii bądź uwag, które można było przekazać do dnia 23 stycznia 2023 roku. Uwagi do Programu można było 
wysłać pocztą lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Tadeusza 
Kościuszki 64, 32-090 Słomniki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: malgorzata.klich@slomniki.pl 
(decydowała data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę e–mail). 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia do Programu Współpracy. Konsultacje uważa się za 
ważne, gdyż zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XIX/213/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 
30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub 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 oraz z Zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Gminy 
Słomniki z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2023 rok. 
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Niniejsze sprawozdanie zostanie dołączone do projektu aktu przedłożonego Radzie Miejskiej w Słomnikach 
oraz podane do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie BIP, stronie internetowej Gminy 
Słomniki www.slomniki.pl   i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach.  

 

   

Burmistrz Gminy Słomniki 
 
 

mgr Paweł Knafel 
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