
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozaiządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przedmiocie rocznego  „Programu współpracy  Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi  oraz

podmiotami  określonymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022.", w trybie uchwały XXXVIII/325/2010 Rady Gminy Jordanów
z  dnia  28  paździemika  2010r.,  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  projektów
aktów prawa miejscowego  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  dziedzinach  dotyczących  działalności
statutowej tych organizacj i.

1.   Podstawa prawna konsultacji:

1)   Art.    5a   ustawy    z    dnia   24    kwietnia   2003r.    o    działalności    pożytku   publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2021.1119 t.j . z późn. zm.)

2)   Uchwała  Nr  XXXVIII/325/2010  Rady  Gminy  Jordanów  z  dnia  28  paździemika  2010r.
w   sprawie   określenia   szczegółowego   sposobu   konsultowania   projektów   aktów   prawa
miejscowego  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami wymienionym w art.  3  ust.  3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  dziedzinach  dotyczących
działalności statutowej tych organizacj i

3)   Zarządzenie  nr  55/2021   Wójta  Gminy  Jordanów  z  dnia  27  września  2021r.  w  sprawie:
ogłoszenia  o  rozpoczęciu  konsultacji  projektu  „Programu  współpracy  Gminy  Jordanów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.  3 ust.  3  ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

2.   Cel konsultacji

Celem  przeprowadzonych  konsultacji  było  przedstawienie  organizacjom  pozarządowym  projektu
„Programu   współpracy   Gminy   Jordanów   z   organizacjami   pozarządowymi   oraz   podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie   na   rok   2022"   i   uzyskanie   opinii   zainteresowanych   podmiotów   w   zakresie
konsultowanego dokumentu.

Uwagi, opinie oraz propozycje zmian dotyczące projektu Programu zgłaszane w ramach konsultacji

pozwolą   na   opracowanie   programu,   który   uwzględni   zarówno   zapotrzebowania   organizacji
pozarządowych j ak również samorządu.

3.   Przedmiot konsultacji

Przedmiotem   konsultacji   społecznych   był   projekt   „Programu   współpracy   Gminy   Jordanów
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  określonymi,  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"

4.   Termin i formy konsultacji

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami  określonymi  w art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003r.  o  działalności  pożytku



publicznego  i  o wolontariacie na rok 2022" zostały przeprowadzone w okresie od 04.10.2021r.  do
11.10.2021r.

Konsultacje zostały  ogłoszone  dnia 27.09.2021r.  w serwisach  intemetowych:  tj.  na stronie Urzędu
Gminy  Jordanów:  HZH.gmina-jordanoL±Ę[±2|,  w  Biuletynie  lnformacji  Publicznej,  oraz  na  tablicy
ogłoszeń Urzędu.

Ponadto zostały załączone jako pliki do pobrania:

1)   Fomularz konsultacji

2)   Projekt„Programu   współpracy   Gminy   Jordanów   z   organizacjami   pozarządowymi   oraz

podmiotami  określonymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

3)   Zarządzenie    nr    55/2021     Wójta    Gminy    Jordanów    z    dnia    27    września    2021r.
w  sprawie:  ogłoszenia  o  rozpoczęciu  konsultacji  projektu  „Programu  współpracy  Gminy
Jordanów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  określonymi  w  art.  3  ust.  3
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
na rok 2022".

Organizacje  pozarządowe  oraz irme  podmioty prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  miały
możliwość   zgłaszania   uwag   i   opinii   do   projektu   konsultowanego   programu   w   teminie
od 04.10.2021r. do  11.10.2021r. w następujących fomach:

1)   elektronicznie na adres: ±±±zą±@,gmina-jordanou!±±±

2)   pisemnie na adres: Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Rynęk 2, 34-240 Jordanów

3)   osobiście   na   dziemik   podawczy   Urzędu   Gminy   w   Jordanowie   ul.   Mickiewicza   3,
34- 240 Jordanów

5.   Zakres konsu]tacji:

Konsultacje  miały  charakter  powszechny  i  każdy  przedstawiciel  organizacji  pozarządowych  oraz
inne  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  mogły  zgłosić  uwagi  do  projektu

programu.

6.   Uwagi i opinie zglaszane w ramach konsultacji

W ramach konsultacji  nie zgłoszono  żadnych  uwag  i  opinii do  projektu  „Programu współpracy
Gminy  Jordanów z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami  określonymi  w art.  3  ust.  3
ustaw   z   dnia   24   kwietnia   2003r.   o   działalności   pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie
na rok 2022"

Jordanów, dnia 12.10.2021r.

Sporz. K. Pudo.


