
WYNIKI 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” 
 

 
Informuję, że zakończono 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”. 

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego w Starym Sączu, pokój 26. 

Konsultacje prowadzone były w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu 

Programu oraz w formie spotkania konsultacyjnego. 

Uwagi i opinie do projektu Programu organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta 

i Gminy Stary Sącz mogły przesyłać na formularzu konsultacji w terminie od 15 października 2021 r. 

do 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 z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na 

terenie Miasta i Gminy Stary Sącz odbyło się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 1600 w sali obrad 

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. 

Informuję, że żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła uwag i opinii do zaproponowanego 

projektu Programu w wyznaczonym wyżej terminie. W czasie spotkania konsultacyjnego obecni 

przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili swoje opinie na temat przedstawionego projektu 

Programu, jednak nie zgłosili żadnych uwag i zmian do projektu Programu uznając, że jest on 

opracowany właściwie i nie wymaga wniesienia żadnych poprawek. 

Zgodnie z § 10 Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXII/682/10 

Rady Miejskiej w Starym Sączu 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, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów 

biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszym 

Regulaminie. 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Referat Organizacji i Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. 

 

 

 

        BURMISTRZ STAREGO SĄCZA 
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