
 

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

Podstawa prawna Konsultacje prowadzone były w oparciu o: 

1. art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie, 

2. Uchwałę nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 

wprowadzenia regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

3. Zarządzenie Nr 134/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 sierpnia 2021 roku 

 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady 

Miasta Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

Adresaci 

konsultacji 

Adresatami były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na 

terenie Miasta Konina. 

Cel konsultacji Celem konsultacji było poznanie i zebranie uwag oraz opinii organizacji pozarządowych  

w zakresie przygotowanego projektu dokumentu. 

Termin konsultacji 16 sierpnia – 17 września 2021 rok 

 



Metody i formy 

konsultacji 

 

 

 

 

 

Informacja o trwających konsultacjach społecznych umieszczona została: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie, 

2) w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, 

3) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu.   

Ponadto informacja o konsultacjach została przesłana drogą elektroniczną do organizacji 

pozarządowych i Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zainteresowane 

podmioty miały możliwość zgłaszania opinii i uwag podczas dwóch otwartych spotkań 

konsultacyjnych oraz przesyłania ich drogą mailową i pocztową na przygotowanym 

formularzu.  

Wyniki konsultacji W ramach konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga od podmiotów uprawnionych. 

 

 

 

Konin, dnia 30 września 2021 r.  


