Sprawozdanie
z konsultacji projektu uchwa y „Roczny Program wspó pracy Gminy Kaw czyn
z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3,
ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno'ci po(ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pó1n. zm.) na 2014 r.”

Zarz dzeniem Nr 60/2013 z dnia 15 pa dziernika 2013 r. zosta o og oszone
przeprowadzenie konsultacji spo ecznych projektu uchwa y „Roczny Program wspó pracy
Gminy Kaw*czyn z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno-ci po.ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pó n. zm.”) na 2014 r.”
Konsultacje w/w projektu zosta y przeprowadzone zgodnie z Uchwa XLVI/215/10 Rady
Gminy Kaw*czyn z dn. 29 pa dziernika 2010 r. w sprawie: w sprawie okre-lenia
szczegó owego sposobu konsultowania z rad dzia alno-ci po.ytku publicznego lub
organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzia alno-ci po.ytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotycz cych dzia alno-ci statutowej tych organizacji.
Og oszenie konsultacji wraz z projektem Programu zosta o zamieszczone na tablicy
og osze< UG Kaw*czyn, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz stronie internetowej
Gminy Kaw*czyn.
Celem niniejszych konsultacji by o umo.liwienie organizacjom pozarz dowym
i pozosta ym podmiotom spo ecznym uczestnictwa w sprawach wa.nych dla gminy, a tak.e
zapewnienie dialogu spo ecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii
w zakresie wspó pracy i podejmowania aktów prawa.
W trakcie trwania konsultacji (od 15 do 22 pa dziernika 2013 r.) opinie i uwagi dotycz ce
projektu nale.a o zg aszaA w formie pisemnej w sekretariacie Urz*du Gminy, przes aA
droga pocztow (adres: UG Kaw*czyn, 62-704 Kaw*czyn 48) lub przes aA drog
elektroniczn (adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl).
W okre-lonym powy.ej terminie nie wniesiono uwag, opinii co do projektu uchwa y.
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