
                                                Załącznik  Nr 1 

                                    

                                                                                     do Zarządzenia   Wójta Gminy Dąbrowa Zielona 

                                                                    Nr 0050.39.2019 z dnia 15 marca 2019r. 

Uchwała Nr ............................. 

      Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej 

    z dnia ....................... 2019 roku 

 

w sprawie:  zmiany uchwały nr  II/12/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 4 grudnia 

2018r.w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z 

organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1432 z późn. zmianami) oraz  art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 

2018 r. poz. 450 z póź. zm.) Rada Gminy Dąbrowa Zielona 

 

u c h w a l a  c o  n a s t ę p u j e  

§ 1 

Wprowadzić następujące zmiany w  Rocznym Programie współpracy Gminy Dąbrowa Zielona 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego  stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały nr  II/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018r.:  

1. Rozdział XI otrzymuje następujące brzmienie: 

„XI. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. 

Okoliczności tworzenia programu 

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez 

Urząd Gminy. 

2. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań: 

a) przygotowanie przez właściwych merytorycznie pracowników informacji na temat 

priorytetów w realizacji zadań publicznych na 2019 r.; 

b) opracowanie projektu Programu współpracy przy współudziale przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego; 

c) skierowanie projektu Programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

d) dokonanie analizy uwag i opinii złożonych podczas konsultacji przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

e) skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Gminy; 



f) uchwalenie przez Radę Gminy „Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa 

Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2019 

rok”; 

 

2. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 0050.306.2018 z dnia 15 

października 2018r. w okresie od dnia 15 października 2018r. do dnia 25.10.2018r. 

przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Gminy 

Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.  

Celem konsultacji było poznanie opinii w/w podmiotów o projekcie Rocznego Programu 

współpracy Gminy Dąbrowa Ziębiona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie 

uchwały Nr XLVII/290/2010 Rady Gminy Dąbrowa Zielona dnia 8 listopada 2010r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji.  Ogłoszenie o konsultacjach zostało 

zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, na stronie 

internetowej www.dabrowazielona.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce, 

„Konsultacje społeczne".  

Wyniki konsultacji:  

Żaden uprawniony podmiot ani żadna organizacja nie zgłosiła uwag i opinii do Projektu 

Rocznego Programu w współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

Wyniki konsultacji społecznych w postaci niniejszej informacji podano do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Gminy 

www.dabrowazielona.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje 

społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Plac 

Kościuszki 31.” 

 

2. W rozdziale XII pkt I otrzymuje następujące brzmienie: 

„I Tryb powoływania Komisji Konkursowych 

1. Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje 
Wójt w drodze Zarządzenia. 

2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Wójt Gminy spośród zgłoszonych 
kandydatów. 

3. Informację o zgłoszeniu kandydatur na członków komisji konkursowych Wójt Gminy  
podaje na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu.  

 

3. W rozdziale XII pkt II skreśla się ustęp 4, 5, 8 i 9. 

http://www.dabrowazielona.pl/
http://www.dabrowazielona.pl/


 

§ 2 

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych niniejszego projektu 
1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Programu objęło realizację 

następujących działań: 

a) przygotowanie przez właściwych merytorycznie pracowników informacji na temat 

priorytetów w realizacji zadań publicznych na 2019 r.; 

b) opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Programu przy współudziale 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego; 

c) skierowanie projektu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

d) dokonanie analizy uwag i opinii złożonych podczas konsultacji przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

e) skierowanie projektu pod obrady Rady Gminy; 

f) uchwalenie przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu 

współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok; 

2. Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych niniejszego projektu. 

3. Wynik konsultacji społecznych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

D. Struska 


