
L / 2045

Łąck, dnia 4.I1.20t4r.

Protokół z PrzelrowadzonYch konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia ,,programuWspółpracy Gminy Łąck z organizaclamipo"a""ąao*yń i oraz;""i,-i podmiotamiwYmienionYmi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia-24kwiótnia z003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015r.

Konsultacje społeczne zostały przęplowadzone na podstaw ie Zarządzenia nr 92/2014Wójta GminyŁąck a dnia 28,I0,20I4t, w celu §oznania opinii i u*ug organizacji pozarządovłych i podmiotówwYmienionYch w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kńętńa 200j ioku o działalności pożytkuPublicznego i o wolontariacie na temat projektu ,,Programu współpracy Gminy Łąck zorganizacjami Pozarządowymi oraz innymi pódmiotami reatizującymi zadanra publiczne w roku2015",

Konsultacje społeczne zostaŁy przeprowadzone W dniu 4 listopada 2O14t, o godz. 13.00 w salikonferencYjnej Hali SPortowej w Łącku. ogłoszenie o konsultacj ach wrazz projektem ,,programuWsPÓłPracY GminY Łąck z organŁĘami pozarządolyymi oraz innymi podmiotamiwYmienionYmi w art, 3 ust. 3 
'r.iu*y z dnia Ż4 twi"trria 2003 r. o dzialalności pożytku

Publicznego i o wolontariacie na ..ok 2015" zostały umieszczone w Biuletynie InformacjiPublicznej, na stronie intemetowej gminy oraznatablicy LgłoszeńwTJrzędzień;;:'- ^rrrvllll.v

W ogłoszeniu wskazano Przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i opinii.W wYznaczonlm terminie Przeprowadzenia'.konsuliacji nie zgłosŹono żadnych uwag, opiniii wniosków do Przedstawionego do konsultacji projektu ,,p.og.-amu Współpracy Gminy Łąckz organizacjami Pozarządolyymi oraz innymi poo^iotamiwymienionymi w art.3 ust. 3ustawY z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności ioĘtku publicznego i o wolontariacie na rok2015".

W zwiFku z PoWYŻszYm Projekt ,,Programu Współpracy Gminy Łąck z organlzacjami
PozarządorYYmi oraz innYmi podmiotańi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r, o.działalności poĘtku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,, zostanieprzedstawiony Radzie Gminy Łąck w celu podjęcia stJsownej uchwały,
Zgodnie z UchwaŁą Rady Gminy Łąck Ńr'VIIV74l2011z dnia 30 grudnia 20ll r. w sprawieokreŚlenia szczegółowego sPosobu konsultowan ia z orginizacjami pozarządowymi i podmiotamiwYmienionYmi w art, 3 ust 3 ustawy o działalności poźyrk, publi"r.rlgo i o wolontariacie
Projektów aktów PrawnYch w dziedzinach.d,otyczących 'ariułunojci 

statutJwej tych organ izacji,wYniki Z PrzęPtowadzonYch konsultacji podaje ,ię ł" wiadomości na stronie Biuletynu InformacjiPublicznej GminY Łąck, stronie internetowej- gminy oraz natablicy ogłoszeń w siedzibie IJrzęduGminy.
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Załączniki:

o lista obecności

o Protokół przygotolvała F]dyta Kailvas



Łąck, dnia 4.11,.201,4

Lista obecności

SPotkanie otwart_e w sprawie organizacjiw dniu 4.1I.2O14r. konsultacji społecznych wsPrawie PrzYjęcia o,Programu Współpraóy Gminy Łąck z organizacjami pozarządowymi
oraz innYmi Podmi,otami wymienionymi w art. S ust.3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r.

o działalności poĘtku publicznego i o wolontariaóie na rok 2015'.
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