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Wójt Gminy Kunice 
informuje, że 

ZAKOŃCZONO KONSULTACJE 

 
 

Zakończono    konsultacje        projektu    „Programu    współpracy    Gminy    Kunice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023”. 

 

Konsultacje projektu programu prowadzone były w okresie od 06 października 2022 

roku do 24 października 2022 roku.  

 

W czasie trwania konsultacji, nie zgłoszono propozycji zmian w projekcie „Programu 

współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023”.  

 

Projekt uchwały   w   sprawie   przyjęcia   Programu   współpracy   Gminy   Kunice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023, przedstawiony zostanie Radzie Gminy Kunice do uchwalenia. 

 

W załączeniu protokół z dnia 26.10.2022 roku z przeprowadzenia konsultacji. 

 

 

 

 

 

 

         Wójt Gminy Kunice 

               Józef Pieróg 

 

 

 

 
Kunice, dnia 26.10.2022 r.
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PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 

 

Zakończono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2023”. 

Konsultacje projektu Programu prowadzone były w okresie od 06 października 2022 

roku do 24 października 2022 roku. Projekt Programu został przekazany organizacjom 

pozarządowym za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail. 

  Proponowane zmiany można było zgłaszać w niżej wymienionych formach: 

1. Propozycje zmian i uwag do projektu programu można było zgłaszać pisemnie na 

formularzu  konsultacji, 

 bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kunicach przy ulicy Gwarnej 1, w godzinach od 

8.00 do 14.00, 

 przesłać drogą   pocztową   na   adres   Urząd   Gminy   w   Kunicach,   ul.   Gwarna   

1, 59-216 Kunice, z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 

rok 2023” 

 za    pośrednictwem     poczty    elektronicznej    na    adres:     kunice@kunice.pl,     

wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje programu współpracy z organizacjami 

na rok 2023” 

 

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: 

- na stronie internetowej Gminy Kunice www.kunice.pl w zakładce: „Dla mieszkańca”, 

„organizacje pozarządowe”, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „Inne”, „organizacje pozarządowe”, 

- w siedzibie Urzędu Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, na tablicy ogłoszeń. 

 

W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono  propozycji zmian w projekcie „Programu 

współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023”. 

Projekt   uchwały   w   sprawie   przyjęcia   „Programu   współpracy   Gminy   Kunice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023”, przedstawiony zostanie Radzie    Gminy Kunice do uchwalenia. 

 

 

Kunice, dnia 26.10.2022 

         Wójt Gminy Kunice 

                Józef Pieróg 
 

Sporządziła: Lilla Banach 

Insp. ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 

Urząd Gminy w Kunicach 

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice 

mailto:kunice@kunice.pl
http://www.kunice.pl/

