
P.otokól z przebiegu konsultac|i przeprowadtonych w dnlu 23 pŻźdzlernlka2ol7 toku.

zgodnie z Uchwałą Nr x}Uu38/16 RadY Gminy Komańcza z dnia 7 grudnia 2016 roku

9 4 ust. 3 na stronie BlP Urzędu Gminy w Komańczy oraz tablicf U]zędu Gminy zamiesŻczona
została informac.ia o zamiarze prŻeprowadzenia konsultacji mającyó na celu zaopiniowanie
projektu rocznego , Ptogramu wspólpracy z or8anizacjami pozarządowymi na 2018 rok"
(ogłoszenie o konsultacjach - załącznik Nr 1 oraz projekt Programu _ zatącznlk nr 2) .

W dniu 17 października 2017 roku organizacjom pozarządowym działającym na
terenie 8rniny Xomańcza, prŻeslano informację drogą e-mailo konsultacJach raplanowanych
na 23 października bf.

W dniu 23 października br. przeprowadzono konsultacje w formie otwarte8o
spotkanla z przedstawicielami organizacji pozarządowych ( lista obecności _ załącznik nr 3).

W konsuhaciacfi uczestniczyto 4 prredstawicieli organizacii pozarządowych. stowarzysŻenie
społeczno- Kulturalne na rzecz rozwoiu wsi: szczawne i Kulaszne drogą email prześało opinię
dot. . P,oiektu Wspólprad - zalącznik Nl 4.

UczestnicV konsultacji zaproponowali aby:

1) W rozdziale 6 dot. , Priorytetowych zadań publicznych Wprowadzić następujące zadaniaI

1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ' '
2. dzialalności na azecz rodzinY, maciezństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

iochrony praw dziecka.
2) W rozdziale 9 dot. ,, wysokoścl środków przeznaczonych na realizację Programu"

ze względu na nieobecność przedstawicieli pozostałych stowałzyszeń dzialających na
terenie gminy Komańcza, pos1anowiono że Pani Danuta Nagórzańska- Gałwystąpi
z dodatkowym zapytaniem w powyższej sprawie.

Na podstawie otrzymanych informacjiod organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy l(omańcza sporządzona zostala,, Propozycja zadań pńoMetowych" zalącznik Nr 5 do
. Programu wspołpracy Gminy Komańcza z organizaciami pozarządowYmi na 2018 rok"

Po wprowadzeniu powyższych zmian w projekcie, Programu współpracy Gminy Komańcza
z oĘaniracjami pozarządowymi oraz podmiotami Wymienionymi w ań' 3 u5t.3 Ustawy
o pożytku pub|icznym i o wolontariacie, na 2018 rok' przedstawiony zostanie Gminnej
Radzie Pożytku Publicznego w celu zaopiniowania i zloźenia proiełtu stosownej Uchwały pod
obrady Rady Gminy Komańcza do 30 listopada 2018 roku.
Na tym protokól zakończono.
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