
                                                                                         Krotoszyce dnia  01.09.2015 

                                                             Protokół 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z zakresu  współpracy Gminy Krotoszyce z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu rocznego 
programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r, ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na 2016 r. 

 Zgodnie  z  zarządzeniem nr 50/2015 Wójta Gminy  Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r., w 
sprawie  konsultacji społecznych, projektu rocznego programu współpracy gminy 
Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na 2016 r. na podstawie uchwały Nr XXIX  Rady Gminy Krotoszyce  z dnia 
28 września  2010 r., w sprawie  określenia szczegółowego  sposobu konsultowania  
projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  
organizacji pozarządowych ( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 621, poz. 5011), zostały przeprowadzone  
konsultacje społeczne, od dni 08.10.2014r. do dnia 16.10.2014r, w celu poznania opinii i 
uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego 
programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3, na 2016r. 

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach 
prowadzonych konsultacji i projektem rocznego programu współpracy ,zostało umieszczone 
na stronie internetowej gminy w  BIP  urzędu  gminy Krotoszyce   i na tablicy ogłoszeń w 
urzędzie gminy  w terminie od dnia 31 lipca 2015r. do dnia 31 sierpnia 2015r.  

W ogłoszeniu wskazano przedmiot, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.  

Zgodnie z wyżej przytoczonym zarządzeniem Wójta Gminy Krotoszyce, konsultacje polegały 
na  udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania  w załączonym druku, który po wypełnieniu  
należało za pomocą poczty elektronicznej na adres z.solinska@krotoszyce.pl lub 
ug@krotoszyce.pl przesłać do urzędu gminy. 

 Nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu 
rocznego programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na  2016r. 

 Protokół z wynikami  konsultacji zostanie  przedstawiony Wójtowi Gminy Krotoszyce  i  
zamieszczony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Krotoszyce . 

Na tym protokół zakończono i podpisano  
Zofia Solińska – osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji . 
                                                                                                              Wójt Gminy Krotoszyce 
                                                                                                            Beata  Castañeda  Trujillo   


