Sprawozdanie
z prac Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Ogłoszeniem z dnia 16 stycznia 2017 r. Burmistrza Gminy Zakroczym rozpoczęły
się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/183/2016 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy
Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".
Konsultacje zostały ogłoszone zarządzeniem nr 9/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia
12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji dotyczącej "Rocznego
programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2017" w celu poznania stanowiska organizacji, a w szczególności poznania
ich uwag, opinii, wniosków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do
projektu ww. uchwały. Konsultacje zakończyły się

w dniu 24 stycznia 2017 r. W ramach

konsultacji zainteresowani mogli zapoznać się z projektem ww. uchwały zamieszczonym na stronie
www.zakroczym.pl i www.bip.zakroczym.pl w zakładce „Zawiadomienia 2017” oraz zgłaszać
uwagi do projektu uchwały zgodnie z uchwałą Nr XLIV/262/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 221 poz
7638)

na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały, który zamieszczono na stronie

www.zakroczym.pl

i

www.bip.zakroczym.pl.

Formularz

należało

odesłać

na

adres

urzad@zakroczym.pl, przesłać faxem na nr faxu Urzędu Gminy w Zakroczymiu bądź też złożyć w
kancelarii Urzędu Gminy w Zakroczymiu. W wyniku ogłoszonych konsultacji w dniu 25 stycznia
2017 r. w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu pok. nr 106 o godz. 9:00. odbyło się spotkanie
konsultacyjne mające na celu omówienie uwag i opinii złożonych w ramach ogłoszonych
konsultacji.
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W wyniku przeprowadzonych konsultacji do dnia 24 stycznia 2017 r. żadna z ww.
organizacji nie złożyła formularza konsultacji do projektu uchwały będącego załącznikiem do
Uchwały Nr XLIV/262/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. Stwierdza się tym
samym brak uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/183/2016 Rady
Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy
Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".
Konsultacje zgodnie z uchwałą Nr XLIV/262/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia
10 listopada 2010r., są ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, w tym
także w przypadku gdy żaden podmiot nie weźmie udziału w konsultacjach pomimo ich ogłoszenia.
Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego

publikuje się

na stronie www.zakroczym.pl

i www.bip.zakroczym.pl w zakładce „Zawiadomienia 2017”.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwany
dalej "Zespołem Konsultacyjnym",

powołany zarządzeniem Nr 10/2017 Burmistrza Gminy

Zakroczym z dnia 12 stycznia 2017 r. w składzie:
1)Pan Adrian Wiśniewski – inspektor ds. edukacji w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu jako
przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego;
2)Pani Anna Lewicka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zastępca
przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego;
3)Pani Małgorzata Kobrzyńska - skarbnik w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu jako członek
Zespołu Konsultacyjnego;
4) Pani Klaudia Tomczyk– naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu, jako członek Zespołu Konsultacyjnego;
5)Pan Kamil Krajewski - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w
Urzędzie Gminy w Zakroczymiu jako członek Zespołu Konsultacyjnego.
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