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Protokół z konsu|tacji

projektu uchwaĘ Rady Gminy Gdów w sprawie: Programu
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia|a|nośó
pożytku publicznego, na rok 2013.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr LXXX!473/2010 Rady Gminy
Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsu|towania
z organizac1ami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó pożlku
publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych
tych organizacji.

Przedmiotem konsu|tacji był projekt uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie: Programu
współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poż1.tku publicznego' na rok 20l3, zaś adresatami organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośó pożytku publicznego działające na
terenie gminy Gdów.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Qdów
Nr 89 i 2012 z29 paździemika 2012t. ( zał. nr 1 do protokołu; .

Zawiadomienie o terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji wraz z Zarządzeniem
Wójta i pĄektem uchwały będącej przedmiotem konsultacji zostało zamieszczone na stronie
internetowej gminy Gdów ( www.gdow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gdów
(treśó zawiadomienia stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Konsultacje odbyĘ się w dniach 8-16 listopada 2012r. W tym czasie adresaci mogli
składaó wnioski i propozycje zmian w projekcie uchwały pisemnie na dzienniku podawczym
Urzędu Gminy Gdów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40 ' 32-420 Gdów.

Wyniki konsultacji
W czasie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeienia ani uwagi do projektu
uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Pub|ikacja wyników konsu|tacji

Zgodnie z Uchwałą rlr LXXX]473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó poŹytku publicznego aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji,
informację o wynikach i uwagach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie
intemetowej Gminy Gdów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gdów.

Protokół sporządzila Protokól z za|ącznikami
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