
Opatów, dnia 21.11.2013r. 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

projektu Rocznego programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2014 r. 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą  

Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Protokół z wynikami  konsultacji zamieszcza się:  w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Opatów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatów. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 30 października 2013r.  

do  9 listopada 2013r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy 

Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2014r. 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie BIP-u, na stronie internetowej 

gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. Zainteresowane podmioty miały możliwość 

przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście.  

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz formę przeprowadzenia 

konsultacji.  

Podczas konsultacji projektu Programu wpłynęły dwie propozycje zmian: 

1) w dniu 08.11.2013r. Ochotnicza Straż Pożarna w Złochowicach złożyła pismo 

deklarujące udział w konkursie ofert  

2) w dniu 13.11.2013r. Klub Sportowy „Maraton” w Waleńczowie złożył pismo z 

propozycją zwiększenia w budżecie gminy na 2014r. do wysokości 60 tyś zł. dotacji 

przeznaczonej na współpracę z organizacjami pozarządowymi, co pozwoli zdaniem tej 

organizacji na zaspokojenie potrzeb zarówno Klubu „Maraton” jak i innych 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminie. 

Pisma powyższe zostały przedłożone celem zapoznania się na Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 20 listopada 2013r. Powyższe pisma zostaną również 

skierowane do pozostałych komisji rady gminy celem przeanalizowania przy pracach nad 

budżetem na 2014r. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
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