
Ulan-Majorat, dnia 16 listopada2015 r.

PROTOKOI, Z KONSULTACJI

projektu ,,Programu wsp6lpracy Gminy Ulan-Maj orat z organizacjami
pozarz1dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalno5d porytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016".

Konsultacj e przeprowadzono w trybie Uchwaty Nr IIIl6lIl Rady Gminy

Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 20ll r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu

konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi projekt6w akt6w prawa miejscowego

w dziedzinie dotyczqcych dziatalnoSci statutowej tych organizacji.

Termin rczpoczgcia i zakohczenia konsultacji: od 5 listopada 2015 r.

do 16 listopada 2015 r.

W imieniu W6jta Gminy Ulan-Majorat konsultacje przeprowadzil podinspektor

Tomasz Niebrzegowski.

Organizacje mialy moZliwoS6 wnoszenia w Wznaczonym terminie uwag

i opinii do projektu ,,Programu wsp6lpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami

pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnofil

poZytku publicznego i o wolontariacie, na rok2016" na piSmie lub drogq elektroniczn4

na adres ug@ulanmajorat.pl.

Przedmiotem konsultacji bylo wyrahenie i poznanie opinii organizacji

pozarzqdowych i podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci

poZytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego ,,Programu

wsp6lpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzqdovvymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. t 3 ust. 3 ustawy o dziaLaInofi6 _pozytku publicznego

i o wolontariacie, na rok 2016". Osobami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach

byli przedstawiciele organizacji pozarzqdowych i podmiot6w prowadz4cych

dzialalnoSl po?ytku publicznego maj4cych swoj4 siedzibE na terenie Gminy

Ulan-Majorat.



Forma konsultacji:

Projekt Programu wsp6lprac y zostat zamieszczony w dniu 5 listopada 20L5 r.

na stornie internetowej Gminy Ulan-Majorat www.ulanmajorat.pl, w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Ulan-Majorat www.ulanmajorat.bip.gmina.pl

oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy.

Organizacje miaty mozliwoS6 wnoszenia uwag i opinii do projektu ,,Programu

wsp6lpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoil( pofrtku publicznego

i o wolontariacie, na rok 2016" na piSmie lub drogq elektronicznq na adres

ug@ulanmajorat.pl.

W dniu 16 listopada 2015 r. na godz. 900 do Gminnego Osrodka Kultury

w Ulanie-Majoracie na konsultacj e przybyli przedstawiciele pipciu organizacji

pozarzqdowych, tj. Zespolu Spiewaczy,,MELODIA" z kapelq Uczniowskiego Klubu

Sportowego ,,SPRINT" w Ulanie-Majoracie, Ulariskiego Forum Inicjatyw

Spolecznych, Zespolu ,,Tradycj a", Zespolu ,,Senior".

W ramach konsultacji jedna organizacja wniosla uwagi do projektu programu

zlohone w dniu 16 listopada2015 r. na wypelnionym formularzu konsultacji.

zgloszone uwagi do ,,Programu wsp6lpracy Gminy ulan-Majorat

z otganizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o dzialalno5d porytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016r, wrcz

z informacj4 o ich uwzglgdnieniu bqd?nie, zostaLy zebrane w tabeli ponizej:

Lp Proponowana zmiana Uwzgledniono
I $6 pkt 1 Kultury, sztuki, ochrony d6br kultury

i dziedzictwa narodowe go l

- prowadzenie, dzialalnofici kulturalnej, edukacyjnej

i wychowawczej, w tym zwiqzanej z histori4gminy.

Tak, w caloSci

2. Dodai jeszczejeden priorytetowy obszar wsp6lpracy w $ 6

doda6 pkt 3:

Wypoczynek dzieci i nrtodzieLy:

- organizacja kolonii, p6lkolonii, oboz6w, warsztat6w,

Tak, w caloSci



wycieczek dla dzieci i rrftodzie|y, w tym niepelnosprawnych

w czasie ferii zimowych i wakacji letnich oraz innych dni

wolnych od nauki szkolnej.

W zwiqzktt z powylszym projekt uchwaly zostanie przedloaony pod obrady

najblihszej Sesji Rady Gminy Ulan-Majorat.

Na tym protok6l zakoficzono.

Protok6l sp oruqdzil: Tomasz Niebrzegowski, podinspektor ds. infrastruktury


