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                                Protokół z przebiegu konsultacji  społecznych                      

Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.50.2022 

Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 października 2022r oraz zgodnie z Uchwałą  Nr 

XII/84/2011  Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 
1.Przedmiot konsultacji : Projekt Programu współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 

 
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach : organizacje pozarządowe 

oraz podmioty , o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

3. Termin przeprowadzenia konsultacji: od 06.10.2022r. do 20.10.2022r. 

 
4. Forma konsultacji : przyjmowanie uwag w sekretariacie Urzędu  Miasta Łaskarzew, 
drogą listową na adres: Urząd Miasta Łaskarzew ul. Rynek Duży im.J.Piłsudskiego 32 08-
450 Łaskarzew lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@miatolaskarzew.pl.  
 
5. Wyniki konsultacji : w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 pisma z uwagami  do projektu 
Programu współpracy na 2023 rok . Uwagi zgłosiły min.: Stowarzyszenie Centrum 
Integracyjno Animacyjne w Łaskarzewie, Fundacja Lokalny Reset oraz skauci Europy. 
Wszystkie wnioski przekazano Radzie Miasta do uwzględnienia w pracach nad 
przygotowaniem Programu do Uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Łaskarzew 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego na 2023r. 
 

 

 

Sporządzil : 

H. Dąbrowski 

  


