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lnformacia z przebiegu konsultacii

dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie przyięcia Programu

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XVll/99/12 Rady Gminy Zapolice

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łodz. z 2012 r., poz.

1682)

Wójt Gminy Zapolice zarządzeniem 59212014 z dnia 3 pażdziernika 2014 r. zarządził

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi

podmiotami dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie przyjęcia

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalnośó pozytku publicznego na rok 2015.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji oraz projekt ww. uchwały zamieszczone zostały

w Biuletynie lnformacji Publicznej Gminy Zapolice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Zapolice oraz udostępnione w sekretariacie Urzędu Gminy Zapolice od dnia 3 października

2014 r.

Konsultacje odbywały się poprzez składanie na piśmie przez uprawnione organizacje opinii

i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zapolice,

ul. Plac Strazacki 5, 9B-161 Zapolice lub elektroniczną na adres urzad@zapolice.p|. Opinie

i uwagi mogły być takze składane bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Zapolice.

Konsultacje projektu wiv. uchwały zostały przeprowadzone w dniach od 3 pażdziernika 2014r.

do 20 października 2014 r,

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Zapolice nie wpłynęły zadne opinie i uwagi

dotyczące konsultowanej uchwały. Nie przedstawienie v,t wyznaczonym terminie opinii i uwag

uznaÓ nalezy za akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo

rezygnację z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
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