
Dzierżoniów, 16.06.2015 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie 

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

 

 

I Cel i przedmiot konsultacji 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz § 1 i § 3 ust.1 Regulaminu Konsultacji Projektów 

Aktów Prawa Miejscowego stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/477/10 Rady 

Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 73/62/15 Wójta 

Gminy Dzierżoniów z dnia 01.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w 

przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego poddano konsultacjom ww. projekt. 

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag podmiotów uprawnionych do wzięcia 

udziału w konsultacjach. 

 

II Podmioty biorące udział w konsultacjach 

 Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z póź. zm.), działające 

na terenie gminy Dzierżoniów. 

 W konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie określenia 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego wzięły udział dwie organizacje pozarządowe z terenu gminy. 

 

III Termin konsultacji 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 01 czerwca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. 

 

 



IV Forma przeprowadzenia konsultacji 

1. Konsultacje były prowadzone w formie zgłaszania pisemnych opinii i uwag, 

składanych przez podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z póź. zm.), 

działające na terenie gminy Dzierżoniów do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy 

Dzierżoniów. 

2. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z treścią konsultowanego projektu uchwały Rady 

Gminy Dzierżoniów w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Zarządzeniem Nr 73/62/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 01.06.2015 r. 

zamieszczono:  

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

 

V Podmioty biorące udział w konsultacjach 

 W konsultacjach społecznych wzięły udział niżej wymienione organizacje 

pozarządowe: 

 - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

 - Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” 

 

VI Zgłoszone opinie i uwagi 

 W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do 

sprawozdania. Po analizie zgłoszonych uwag proponuje się wprowadzenie w przedmiotowym 

projekcie Uchwały zmian (załącznik nr 3: Projekt Uchwały z naniesionymi, proponowanymi 

zmianami wynikającymi z przeprowadzonych konsultacji). 

 

VI Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

 

VIII Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Adam Wolniak, kierownik Referatu 

Oświaty, Sportu i Turystyki. 

 

 


