
                                                                                                                                   

Byczyna, 16 listopada 2022 r.
OŚ.523.4.2022.MO

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 

w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna 

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i  o wolontariacie  (t.j.  DZ. U. Z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz

Uchwały Nr LVIII/423/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie

wprowadzenia  Regulaminu  Konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych

organizacji  oraz  na  podstawie  Zarządzenia  Nr  182/2022 Burmistrza  Byczyny  z  dnia  

20  października  2022  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  projektu  Rocznego

Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2023, informujemy o wynikach przeprowadzonych

konsultacji.

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna na rok 2023

zostały przeprowadzone w okresie od 02.11.2022 do 15.11.2022 r., a ich celem było

przedstawienie  organizacjom  pozarządowym,  stowarzyszeniom  i  innym  podmiotom

projektu  tego  dokumentu  i  uzyskanie  opinii  zainteresowanych  podmiotów  w zakresie

konsultowanego Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w dniu 20 października 2022 r. na:

a) stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie: www.byczyna.pl, w zakładce:

Organizacje pozarządowe - Informacje,

b) w  Biuletynie  Informacji  Publicznej:  bip.byczyna.pl,  w  zakładce:  Organizacje

pozarządowe – Aktualności 
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c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.

Ponadto  zostały  przygotowane  i  rozesłane  przy  użyciu  środków  komunikacji

elektronicznej  (skrzynka  elektroniczna)  oraz  poczty  tradycyjnej  zawiadomienia  o

terminach  konsultacji  społecznych  do  wszystkich  organizacji  pozarządowych,

stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji itd. działających na terenie gminy Byczyna oraz do

Radnych  Rady  Miejskiej  w  Byczynie,  którzy  będą  podejmować  Uchwałę  o  przyjęciu

Rocznego Programu Współpracy na rok 2023, w celu zapoznania się z dokumentem  i

zgłoszenia swoich uwag, sugestii i propozycji zmian. 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące swoją działalność statutową

miały  możliwość  zgłaszania  swoich  uwag  do  projektu  konsultowanego  programu  w

następujących formach:

a) elektronicznie na adres e-mail: promocja@byczyna.pl

b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

c) osobiście na debacie w dniu 09.11.2022 r. od godz. 16:00. 

Na  dzień  09.11.2022  r.  na  godzinę  16:00  zaplanowane  zostały  konsultacje

społeczne w formie ustnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na

terenie  gminy  Byczyna.  Ze  strony organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie

Gminy Byczyna na spotkaniu konsultacyjnym pojawiło się 4 przedstawicieli,  którzy nie

zgłosili żadnych uwag i propozycji zmian do projektu rocznego programu współpracy. 

W czasie  całego przebiegu trwania  konsultacji  społecznych   tj.  02.11.2022 do

15.11.2022 r. zarówno w formie pisemnej, jak i  ustnej nie wpłynęły żadne uwagi do

projektu  konsultowanego  dokumentu  tzn.  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy

Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

rok 2023. 

Burmistrz Byczyny
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