
Chmielno, 3.11.2021 r.  
 
 

PROTOKÓŁ  

z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

 
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii 
i uwag podmiotów sektora pozarządowego w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy 
Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.  
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
działające na terenie Gminy Chmielno.  
 
Termin konsultacji wyznaczono w terminie od 14 października do 29 października 2021 roku. 
 
W ramach konsultacji:  

• umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag  
i opinii oraz projektem wyżej wskazanego programu na stronie internetowej Gminy Chmielno 
www.chmielno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,  

• zamieszczono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno, 

• przesłano drogą elektroniczną informacje dotyczące konsultacji do organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie 
Gminy Chmielno, które znajdują się w bazie danych NGO prowadzonej przez Urząd Gminy 
Chmielno.  

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania wniosków, uwag i opinii do projektu 
konsultowanego programu wypełniając formularz konsultacyjny i składając go:  

• w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 
Chmielno 

• lub przesyłając drogą elektroniczną na adres: ngo@chmielno.pl.  

  
W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych do Urzędu Gminy nie zgłoszono uwag, opinii i 
wniosków do przedstawionego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.   
 
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii była Anna Byczkowska - inspektor ds. 
organizacji pozarządowych.    
 
Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy oraz 
tablicy ogłoszeń.  
 
 
Protokół sporządziła:                                                                                                  Zatwierdził:  
Anna Byczkowska                                                                                              Wójt Gminy Chmielno 
                                                                                                                                   Michał Melibruda      

http://www.chmielno.pl/
mailto:ngo@chmielno.pl

