Walim, 10. 10.2014t.

Protokół
z przebiegu kon sultacj

i

projektu ,rProgramu współpracy Gminy Walim z organuacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćporytku publicznego na rok 2015"

1. Przedmiot konsultacji:
Na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Walim z dńa 30 maja 20t1 rol<ll oraz
zarządzeniaNr 388/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 sierpnia 2014 t. poddano
konsultacjom Projekt współpracy Gminy Walim z organizacjatlipozatządowymi oraz
innymi podmiotamiprowadzącymi działalnośćpozytku publicznęgo na 2015 rok.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa:

podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacjepozarządowe
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy z dnia24kńetnia2003 roku o działalnoŚci
pozy.tku publicznego i o wolontariacię.

3. Terrrrin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzonę zostńy w terminię od 20 sierpnia 2014 r. do 04 września ż0I4 r.
4. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzonę zostńy w formie wyrńenie pisemnej opinii poptzęz
wypełnienie:formularza konsultacyjnego w formie elektronicznej lub papierowej
udóstępnionej na stronie internetowej Gminy Walim iwUtzędzie Gminy Walim.
Uwagii opinie nalężńo składaó w sekretariacie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9 do godz.
15.30 lub przesłać pocńąelektroniczną na adres urzad@walim.pl w terminie okeŚlonym w
pkt. 3.

5. Sposób przeprowa dzęntakonsultacj

i

:

Konsultacje przeprowadzonebyły poptzezzantieszczenie projektu Progtamu w Biuletynie
Informacji lubticŻne3, na stronie internetowej Gminy Walim www.walim.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Walim.

6.

Wyniki konsultacji:

do projektu Progtamu
r.
Stowarzyszenie
09.2014
04.
,,Sowiogórskie
dniu
W
dotyózącego irzedmiotu konsultacji.
Horyzonty" zgłosiłopropozycję o następującej treści:

W wyznaczonym terminie wpłynęłajedna propozycja, wniosek

Aktualny zapis Programu.
Punkt/paragr afl pozy cja
Lp.

1

dokumentu, do którego
zglaszana iest ur,vaga

Rozdział VI
Priorytetowe zadania
publiczne
Pktl) działania z zakresu
upowszechniania kultury
flzycznej i sportu

Treśó proponowanej zmiany
paragrafu/punktu, pozycj i

Uzasadnięnie zmiany/uwagi
Rozszerzęnie katalogu
dzińań w zakręsie realizaaji
funkcji sportu w gminie

d) raalizacja imprez

sportowych zzakłęsu
motoryzacji, których celem

jest podnoszenie
bezpieczeństwa na drodze
przez doskonalenie
umiejętności prowadzenia
samochodu w różnych
warunkach atmosferycznych

drosowvch.

i

Walim pozwoli na
zwiększenie udziału
uczestników w imprezach
sportowych oraz zaspokoi
potrzeby lokalnej
społeczrości na tego typu
wvdarzenia.

współpracy
7. Wobec powyższego postanawia się uwzględnić w/w propozycje w ,,Progtamie
Gminy walim-z orginiŻacjamipozarządowymi oraz innlłni podmiotami ProwadzącYmi
działalnośćpożytku publicznego na rok 20l5"
pełna treśćwprowadzonych ,ńiundostępna będzie w treści Programu wsPÓłPracY na2015 r,
8. osobą odpowiedzia|nązaprzeprowadzenie

konsultacji był kięrownik Centrum SPortu

i

Rekreacji w Walimiu.

Na tym protokół zakończono.
Osoba sporządzaj ąca protokół:
kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
Artur Jarczok
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