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Protokół
z konsultacji dot. projektu tJchwały Rady Gminy Komańcza w sprawie określenia trybu

powolania członków oraŻ or8anizacji itrybu działania Gminnej Rady Dzialalności Pożytku

Publicznego W Gminie Komańcza.

Na podstaWle |]chwały Nr XXVl/138/16 Rady Gminy KomańcŻa z dnia 078rudnia 2016 r.

W spraW]e szcze8ółowego 5posobu konsultacj] Ż or8anizacjami pozarządoWYmi i podmiotami

WyrnlenionymjW art' 3 ust'3 ustawy o pożytku publicznym iwolontariacle, projektów aktóW

praWa miejscowego w dziedzinach dotyczących działa]ności5tatutowej tych oreanizacji

oraŻ projektóW rocznych lub Wieloletnich programów współpracy Gminy Komańcza

z organizacjami pozarządowymi w dniu 23 czerwca 2017 r' Wójt Gminy Kornańcza ogłosił

konsu tacje w w/w sprawie I

1. Forma zawiadomienia o konsultacjach:
ogłosŻen]e o kon5u|tacjach zamieszczono na 5tronie internetowej BlP Urzędu Gminy,
w Żakładce,, orsan]zacje poŻarządowe" oraz na tab icy tJrzędu Gmjny, zamieszczone
zostało o8ło5zenie o kon5uItacjach' WnioskodaWcorr, utworzenia Grn]nnej Rady

Działalności Pożytku Publiczne80 W Gminie Komańcza, przeslano informację drogą
e-mail o powyższym zamiarze idołączono projekt tJchwały, który stanowił temat
konsultacji.

2. Termin i miejsce konsultacji - 4 lipca Ż077 l' sa|a konferencyjna lJrzędu Gminy
w Komańczv-

3. Temat konsultaajil zaopiniowanie proiektu t]chwałV RadV Grninv KomańCza

W spraWie określenia trVbu powolan]a cŻtonkóW oraz orqanizacii itrVbu dŻiałania
Gminnei RadV Działalności PożVtku PubIicznego W Gminie Komańcza.

4. Wyniki konsultacji:
W kon5ultacjach ucŻestniczy i prŻedstaWicjele następujących organizacji pozarządoWych:

1' stowarzyszenie społeczno Kulturalne Na rzecz RoŻWoju Wsi: szczawne i Ku asŻne

2' osP W sŻczawnem
3' stoWarzysŻenie Wspierania nicjatyw Lokalnych KomańcŻY" WlLK"
4' 5toWarzyszenie spoftoWo- Rekreacyjne,, Żbik- KomańcŻa"
5' stoWarzysŻenie 50+

Lista uczestnikóW konsu|tacji stanowi załąc2nik Nr 1do niniejszego protokołu.

Po analiŻie projektu UchWały ucŻestnicy konsultacji zaproponoWa]i Wprowadzenle

następujących zmian:

1) liczba członków Gminnej Rady Pożytku PublicŻnego powinna być nie mnlejsza niż

ośmiu.
2) przedstaWicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotóW Wymienionych W art'3

ust.3 ustaWy o dz]ałalności pożytku publicŻne8o iWolontariatu W GRPP powinno być

co najmniej czterech.
3) każda organizacja pozarŻądowa oraz podmioty Wymienione W art' 3 u5t' 3 ustawy



o działalności pożytku publicznego iWolontariatu, która Żgłosi kandydatów poWinna

mieć co najmniejjedneBo przedstawiciela W GRPP.
Wójt Gminy Komańcza pozytywnie ustosunkował się do zaproponowanych zmian.

Ponadto W dniu 4 lipca 2017 r' do Urzędu Gminy W Komańczy, Wpłynęły uwagi do

projektu konsultowanej Uchwały' UWagistanoWią załącznik Nr 2 do niniejszego protokotu.

Wójt Gminy Komańcza zajął stanoWisko wobec przedstaWionych uWa8 ( stanowisko

Wóita stanoWi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu)'
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