
Konsultacje  

projektu “ Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2022”. 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LXII/682/10 z dnia 25 października 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 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 225/2021 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2022”.  
 

Burmistrz Starego Sącza  

z a p r a s z a  
 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, 

w zakresie określonym w ustawie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary 

Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu 

Programu oraz w formie spotkania konsultacyjnego. 

 

Uwagi i opinie do projektu Programu można nadsyłać na formularzu konsultacji od dnia 

15 października 2021 r. do dnia 27 października 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: 

gmina@starysacz.um.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, 

ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz z dopiskiem: „Konsultacje projektu Programu 

współpracy”. 

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 16
00

 w sali obrad 

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Do udziału w spotkaniu zapraszam przedstawicieli 

organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. 

 

Uwagi i opinie nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy. 

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy (https://bip.malopolska.pl/starysacz), na stronie internetowej (https://starysacz.um.gov.pl/) 

oraz w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, pokój 26. 

 

 

 

Stary Sącz, 13.10.2021 r.     BURMISTRZ STAREGO SĄCZA 

  mgr Jacek Lelek 
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