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PROTOK6T

z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwaly w sprawie uchwalenia
rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami pozarzqdowymi i
Innymi Podmiotami Prowadzqcyrni Dzialalno6d Poiytku Pubticznego na rok 2014

Rada Gminy Stara Kornica Uchwatq Nr XIX/119/20L2 z dnia 24 wrzesnia 20L2 r.
okreilita szczeg6lowy spos6b konsultowania z Radq Dziatalno5ci poiytku publicznego lub
Organizacjami Pozarzqdowymi i  innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
dziatalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczqcych dziatalno5ci statutowej tych organizacji. Uchwala weszla w 2ycie z
dniem podjqcia.

Zgodnie z zarzqdzeniem nr L3L/2OL3 W6jta Gminy Stara Kornica z dnia 1g wrzesnia
20L3 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wsp6lpracy Gminy Stara
Kornica z Organizacjami Pozarzqdowymi i  Innymi Podmiotami prowadzqcymi Dziafalnosi
Po2ytku Publicznego na 2OL4 r. w terminie od i.9.09.2013 do 03.10.2012 r. zostaty
przeprowadzone konsultacje.

ogfoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwaty zamieszczono na stronie
internetowej Gminy Stara Kornica www.kornica.org w zakladce organizacje pozarzqdowe
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogtoszenie o konsultacjach wraz z projektem
uchwaty wywieszono r6wnie2 na tablicy ogloszeri w budynku urzqdu Gminy.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wptynqla 2adna opina do projektu
Programu.

Zgodnie z $ 9 ust. 1 i ust.2 uchwaty NrXIX/LL9/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia
24 wrze6nia 2O12 r. w sprawie okre6lenia sposobu konsultowania z Radq Dzialalno5ci po2ytku
Publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i  innymi podmiotamiwymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalno5ci poiytku publicznego i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczEcych dziatalno5ci statutowej tych organizacji, konsultacje
uwa2a siq za wa2ne bez wzglqdu na liczbq uczestniczqcych w nich organizacji. Konsultacje
maja charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie sq wiq2qce dla organ6w Gminy.
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