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INFORMACJA 
o przebiegu i wyniku przeprowadzonych konsultacji 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022 
 
 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

 
Adresatem konsultacji były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność na terenie gminy Karlino. 

 
Konsultacje prowadzane były na podstawie zarządzenia Nr 91/2021 Burmistrza 

Karlina z dnia 4 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Karlinie 
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, w terminie 
od dnia 4 października 2021 roku do dnia 18 października 2021 roku. Ogłoszenie o 
przeprowadzeniu konsultacji wraz z załączonym projektem uchwały oraz formularzem 
konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Karlinie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie w dniu 4 października 2021r.    

 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można było składać na formularzu 

konsultacji poprzez:  

 przesłanie pocztą elektroniczną na adres p.florczyk@karlino.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres urzędu Miejskiego w Karlinie – Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, 

 złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie. 
 
W terminie określonym w ogłoszeniu organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do przedstawionego projektu 
uchwały. 

 
 

                                                                                                                     BURMISTRZ KARLINA 
                                                                                                                      WALDEMAR MIŚKO 

mailto:p.florczyk@karlino.pl

