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Goraj, dnia ż5 listopada 20I5r.

dotvczv: projektu uchwaĘ Rady Gminy Goraj w sprawie uchwalenia ,rRocznego Programu
współpracy gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowawań.3ust. 3 ustawy o działalnościpożrytku publicznego i wolontariacie na rok
20!6"

Infomacja o przebiegu konsultacji
Ogłoszenie konsultacj i:
Zarządzenie Nr 126.2015 Wójt Gminy Goraj

z dnia 12 listopada 2015 roku, w sprawie ogłoszenia
konsultacji projektu ,,Programu współpracy gminy Goraj z organizacjarli pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publiczrrego na rok 2076"
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o sartorządzie gminnym (Dz.U. z2015 r. poz. I5I5) oraz
art. 5a ust. 1 ustawy z dniaZ4 lr'vietnia 2003 r, o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2014r,poz.IlI8zpóźn,nrl.)oraz § 3 ust. 1 i3 uchwaĘ wX/57/I5 Rady Gminy Goraj zdnia3O września
2015 r. w sprawie określeniaszczegółowego sposobu tworzęnia orM konsultowania z organizacjarli
pozaruądowymi i podmiotami wymienionymi w art,3 ust. 3 ustawy o działalnościpoĄrtku publicznego i o
wolontariacie projektów aklów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej tych
organizacji (Dz.Urz, Woj, Lubelskiego z 2015 r. poz.3ż8I)
T'orma konsultacji:

-

otwartego bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacjipozarządowych,
pisemnego wyrażenia opinii,

Temin konsultacji:

od dnialZlistopada 2015 roku di 20 listopada 2015 roku

Przebieg konsultacji:
W wyznaczonym terminie do dnia 20 listopada 2015 roku do Urzędu Gminy Goraj nie złożonopisemnych
opinii doĘczący ch projektu programu.
W dniu 20 listopada ż015 r. o godz. 14,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goraj odbyło się otwarte
spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządovlych. W spotkaniu wzięli udziŃ przedstawicie|e 4
orgartizacji pozarządovlych dzińających na terenie gminy Goraj (lista osób obecnych na spotkaniu stanowi
załącznik do protokofu z nlniej sze go sp otkania).
Na spotkaniu tym omówiono projekt programu, zwracając szczególnie uwagę na priorytetowe zadania
publiczne na 20l6 rok.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacjipozarządowych pozytywnie zaopiniowali projekt Programu.

i wyniku konsultacji ,,Rocznego programu współpracy gminy Goraj z
organizacjarrlipozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24kwietnia2}l3 r.
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2016" zostanie zamieszczona w BĘ na stronie
internetowej Urzędu Gminy Goraj orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goraj.

Niniejsza informacja o przebiegu

Projekt

uchwĄ wtaz z

programem współpracy oraz informacją

przedstawiony Radzie Gminy Goraj.

o

przebiegu konsultacji zostanie

