
Projekt

z dnia  14 lutego 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, 
Rada Gminy Konopiska 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 187/XXV/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 9 otrzymuje brzmienie: 

1) Projekt Rocznego Programu był tworzony we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
W okresie od września do października 2012 roku odbywały się spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych w celu zdiagnozowania potrzeb i możliwości tych organizacji w realizacji zadań publicznych. 

2) Projekt Rocznego Programu był przedmiotem konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi 
zgodnie z zarządzeniem nr 83/2012 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 października 2012 roku w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Konopiska 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”. Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii 
i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie działające na rzecz Gminy Konopiska. Termin konsultacji wyznaczono w dniach 
od 8 do 29 listopada 2012 roku. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłoszenia uwag i opinii 
oraz projektem Uchwały Rady Gminy w Konopiska w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 zostały umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Konopiskach, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Konopiskach oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy wyznaczonej do udzielania wyjaśnień 
i przyjmowania opinii. Do Urzędu Gminy nie wpłynęły uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. 

2. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie, „Zmiana niniejszego Programu może nastąpić w trybie przyjętym do jego 
uchwalenia”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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