
 

PROTOKÓŁ 
 

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego w zakresie 

realizacji zadao publicznych gminy na lata 2022 – 2026 r. 

 
 

Przedmiotem konsultacji był projekt  uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego w zakresie realizacji zadao publicznych gminy na lata 2022 – 2026 r. 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalnośd 

statutową na terenie Miasta i Gminy Wiślica. 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od  7.10.2021 do 21.10.2021  w godzinach 

od 07:00 – 15:00, poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w 

Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wiślica bip.ug.wislica.pl oraz na 

tablicy ogłoszeo w siedzibie głównej UMiG ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. 

 Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszad w formie elektronicznej 

poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: annakafara@umig.wislica.pl formularza  

konsultacji zamieszczonego na stronie internetowej bądź w formie pisemnej 

przesłanej na adres urzędu. 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był referat 

organizacyjny. 

 

 

http://www.wislica.pl/
mailto:annakafara@umig.wislica.pl


 

 
Podsumowanie: 
 

W czasie w jakim prowadzone były konsultacje dot. podjęcia przez Radę Miejską 

w Wiślicy  uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego w zakresie realizacji zadao publicznych gminy na lata 2022-2026”,  

żadna z organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalnośd statutową 

na terenie Miasta i Gminy Wiślica w zakresie określonym w ustawie, nie zgłosiła 

uwag oraz propozycji w w/w zakresie. 

 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że na 

kolejnej sesji zostanie podjęta stosowna uchwała dot. przyjęcia przez Radę Miejską 

w/w programu. 

 

 
 
Protokół porządziła:  
Podinspektor 
/-/ Anna Kafara 

 


