
Komprachcice, dnia 18 października  2021 r. 

Wójt Gminy Komprachcice 

          woj. opolskie                                                                                                      

                                                                                                                 R a d a   G m i n y 

                                                                                                               K o m p r a c h c i c e  

 

Wniosek o podjęcie uchwały 

   Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Komprachcice z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok. 

Uzasadnienie: 

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

i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Rada Gminy uchwala, Roczny Program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 

okres obowiązywania programu. 

Projekt  Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z Organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r., zgodnie z procedurą 

wymaganą przed jego uchwaleniem został skonsultowany na podstawie Uchwały Nr XXII/243/10 Rady 

Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. z Organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku 

publicznego w dniu 18 października 2021 r. Termin, godzinę i miejsce konsultacji wyznaczył Wójt. 

Informację o konsultacjach oraz projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice 

 z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok zamieszczono w dniu 30 września 2021 r. na stronach internetowych Urzędu 

oraz na tablicy ogłoszeń. Zaproszenia do udziału w konsultacjach przesłano Organizacjom za pomocą 

poczty elektronicznej. Konsultacje odbyły się w dniu 18 października 2021 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Komprachcicach, udział wzięły dwie Organizacje. Podczas  spotkania konsultacyjnego 

Organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego nie wniosły zastrzeżeń, uwag i własnych 

propozycji do przedłożonego projektu uchwały. 

 Przedkłada się do uchwalenia projekt Rocznego Programu współpracy  Gminy Komprachcice  

z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 r.    

                                                                                                                  

              Wójt Gminy 

         Leonard Pietruszka 

W załączeniu projekt uchwały 

 


