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      Sułkowice, 10 listopada 2015 r. 

 

 

 

I�FORMACJA O WY�IKACH KO�SULTACJI SPOŁECZ�YCH 

w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2016” 

 

 

 

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Burmistrz Gminy 

Sułkowice w dniu 16 października 2015 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016”. 

 

 

 

Konsultacje, które trwały od 23 października 2015 r. do 6 listopada 2015 r. zostały 

przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach 

z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

w Gminie Sułkowice. 

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sułkowice. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, na druku 

Formularza Konsultacji, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2015 Burmistrza 

Gminy Sułkowice z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu „Programu……..”.  

Opinie można było: 

1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 

Sułkowice lub 

2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01), 

w wyżej określonym terminie. 

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na 

tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.  

W oparciu o procedury konsultacji, zostało zgłoszone jedno stanowisko w powyższej 

sprawie. 
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Stanowisko zgłoszone w procedurze konsultacji  

projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” 

przeprowadzonych w dniach od 23 października 2015 r. do 6 listopada 2015 r. 

L,

p. �azwa organizacji 

pozarządowej 

Opinia organizacji pozarządowej 

 

Planowany wpływ na treść 

Programu 
Stanowisko Burmistrza 

1. Stowarzyszenie 

Na Rzecz Rozwoju 

Rudnika 

„Diabelski Kamień” 

Zaplanowanie w projekcie Programu 

zadań z zakresu: 

1) przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym, w tym: 

a) organizowanie sportowych 

lub kulturalnych imprez 

integracyjnych; 
 

2) zabezpieczenie kwoty na ww. 

zadania w wysokości: 

15.000,- zł. 

Potwierdzenie zasadności ujęcia 

w projekcie Programu zadań 

z zakresu: 

1) przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym, w tym: 

a) organizowanie sportowych 

lub kulturalnych imprez 

integracyjnych; 
 

2) zabezpieczenie środków 

pieniężnych na ww. zadania. 

1. Proponowane zadania 

mieszczą się 

w priorytetowych 

zadaniach publicznych 

projektu Programu- 

§7 ust.1, pkt 3, lit. b); 
 

2. Wysokość środków 

zostanie określona 

w budżecie Gminy na 

rok 2016. 

 

 

 

Informację niniejszą publikuje się na stronie internetowej Gminy oraz zamieszcza się na 

tablicy informacyjnej Urzędu. 

 

 

 

                            Burmistrz Sułkowic 

                            /-/ Piotr Pułka 
 


