
Wyniki Konsultacji społecznych 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących 

projektu uchwały Rady Gminy Grybów w sprawie Programu 

współpracy Gminy Grybów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego na rok 

2022 

 

1. Konsultacje społeczne ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 130/2021 

Wójta Gminy Grybów z dnia 20 września 2021 roku w sprawie 

konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Grybów w 

sprawie Programu współpracy Gminy Grybów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022. 

 

2. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie 

Programu współpracy zamieszczono na stronie internetowej Gminy 

Grybów www.gminagrybow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Grybów w zakładce: konsultacje projektów – programy 

i projekty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grybów. 

 

3. Konsultacje przeprowadzone były w formie konsultacji pisemnych, 

poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego 

aktu prawnego za pomocą karty konsultacyjnej. Uzupełnione karty 

można było składać w budynku Urzędu Gminy Grybów ul. 

Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów (w Referacie Organizacyjnym i 

Spraw Obywatelskich) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres 

Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów z 

dopiskiem na kopercie „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

2022”, lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

akielbasa@gminagrybow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: 

„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2022”. Wypełnione karty 

można było składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji. 

 

4. Konsultacje społeczne przeprowadzone były w terminie od  

1 października do 31 października 2021 roku. 

 

5. W terminie przeprowadzonych konsultacji do projektu Programu 

zostały złożone 2 karty konsultacyjne przez następujące organizacje: 

 

http://www.gminagrybow.pl/


1) Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, z 

siedzibą Stróże 413, 33-331 Stróże, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676. 

Zaproponowano poszerzenie §6 pkt 7 Programu, dotyczącego 

obszaru w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

o zapis: „Wsparcie opieki hospicyjnej”. 

2) Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Grybowie. 

Zaproponowano poszerzenie §6 pkt 4 Programu, dotyczącego 

obszaru w zakresie ratownictwa i ochrony ludności ust. 1 o zapis: 

„Utrzymanie gotowości i sprawności ratowniczej poprzez 

organizację zawodów, konkursów o zasięgu gminnym”. Do ust.2 

zaproponowano dodanie zapisu:”… o zasięgu gminnym”. 

Proponowane zmiany zostały ujęte w Programie współpracy Gminy 

Grybów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 
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