
Wsp6lpraca Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi oraz 
podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. 2022 poz.1327 z pain. zm.) 

ROK2023 

KONSULTACJE 

Konsultacje Projektu Rocznego Programu Wspalpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami 
Pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktarych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie na rok 2023 

OGI..OSZENIE 

WOJT GMINY BABOSZEWO 

oglasza konsultacje z organizacjami pozarzqdowyrni i podmiotami wymienionymi 
wart. 3 ust. 30 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly w sprawie "Rocznego Programu 
Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz'!dowymi oraz 
podmiotami, prowadz'!cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2023". 

W6jt Gminy Baboszewo, zgodnie z Uchwalq Nr XXII/187/2013 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie okreslenia szczeg6lowego 
sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarzqdowymi i podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie projekt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych 
dzialalnosci statutowej tych organizacji podaje do publicznej wiadomosci ogloszenie 
o konsultacjach spolecznych projektu prawa rniejscowego - uchwaly Rady Gminy 
Baboszewo. 

Czas rozpocz~cia konsultacji: 14 paidziernika 2022 r. 
Czas zakonczenia konsultacji: 28 paidziernika 2022 r. 

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu nalezy zglaszac wg 
zalqczonego formularza do Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy Baboszewo lub 
mailowo na adres:osinski@gminababoszewo.pl w terminie do 28 paidziernika 2022r. 
Osobq odpowiedzialnq za przeprowadzenie konsultacji jest wlasciwe merytoryczne 
stanowisko w Referacie Organizacyjnym. 

Projekt programu zamieszczony zostal w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: 
bip.grninababoszewo.pl, na stronie internetowej Gminy Baboszewo: 
www.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszen w Urz~dzie Gminy Baboszewo. 



Organizacje pozarzqdowe i podmioty wyrnienione wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie uczestniczqce w konsultacjach 
zobowiqzane Sq do przekazywania wraz przedstawionq opiniq do konsultowanego 
projektu aktu prawa miejscowego informacji umozliwiajqcych kontakt, np. adres, 
telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierajqce powyzszych informacji nie 
b~dq brane pod uwag~. Do ogloszenia zalqczono projekt aktu prawa miejscowego 
b~dqcy przedmiotem konsultacji. 

Baboszewo, 14 paidziernika 2022r. 

FORMALNIE BEZ ZASTR '(zEN 


