Oborniki Śląskie 30.10.2014

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”
przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich nr 234/2014
z dnia 01.10.2014 roku,zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi
zmianami) oraz z § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr XLVI/398/14
z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
W dniu dzisiejszym zakończyły się konsultacje społeczne z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące „Programu Współpracy
Gminy Oborniki Śląskie z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015”
Konsultacji przeprowadzono w okresie od 01 października 2014roku do 30 października
2014 roku do godz. 12.00.
Zaproponowano następujące formy konsultacji:
1) uczestnictwa w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych , które zaplanowane są
w dniach 07 października i 15 października 2014 roku w godzinach od 12.00 do 19.00
w sali konferencyjnej Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i organizacji
pozarządowych przy ul. Parkowej 9 w Obornikach Śląskich;
-w spotkaniach wzięło udział 10 osób – nie wnosząc uwag do projektu programu;
2) zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do projektu programu, pocztą elektroniczną lub
tradycyjną, telefonicznie lub osobiście:
- nie zgłoszono uwag do programu.
Sprawozdanie z konsultacji zostało upublicznione na stronie internetowej
www.obornikislaskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Biura Pełnomocnika Burmistrza przy ul. Parkowej 9
Przedstawione zostanie w formie papierowej Radzie Miejskiej, przed podjęciem uchwały..
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