
Formularz propozycji zmian do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

 

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi: 
Nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………….. 
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ……………………………………………………. 

 

L.p. Zapis w „Rocznym programie 
współpracy Gminy Bądkowo z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na 2023 rok”, do którego 
zgłaszane są uwagi (proszę podać 
rozdział, paragraf, ustęp) 

Proponowana zmiana 

– to znaczy propozycja 

zmiany zapisu danego 

fragmentu „Programu 
(…)” lub podanie 
nowego lub 

uzupełnienie jego 
treści o nowe zapisy 

Uzasadnienie 

1    

2    

3    

 

 

…………………………………., dn. ……………………………… 

 

 

 

………………..…………………………………… 

     (podpis osoby upoważnionej) 

 

Formularz propozycji zmian do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi: 

Nazwa podmiotu. ......... uuu eee aea aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa iAA 

JC CZNA 

Nr telefonu: ....................... 

Adres poczty elektronicznej: ......... uuu aaa aa aaa aaa IAA 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ......... uuu a aaa aaa aaa aa aaa 

  

  

  

  

L.p. | Zapis w „Rocznym programie Proponowana zmiana | Uzasadnienie 

współpracy Gminy Bądkowo z — to znaczy propozycja 

organizacjami pozarządowymi oraz zmiany zapisu danego 

podmiotami, o których mowa w art. 3 fragmentu „Programu 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. | (...)” lub podanie 

o działalności pożytku publicznego i o nowego lub 

wolontariacie, na 2023 rok”, do którego | uzupełnienie jego 

zgłaszane są uwagi (proszę podać treści o nowe zapisy 

rozdział, paragraf, ustęp) 

l 

2 

3           
  

(podpis osoby upoważnionej)


