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Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących  

projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niedrzwica Duża  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018  rok 

 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Niedrzwica Duża nr 107/17 z dnia 14 listopada  

2017 roku, w dniach 21 – 27 listopada 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

2. Konsultacje miały formę: 

a) złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały, 

b) złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały, 

c) spotkania konsultacyjnego – w dniu 21 listopada 2017 r. 

3. Projekt uchwały został przesłany organizacjom pozarządowym w formie elektronicznej,  

umieszczony został także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Niedrzwica Duża: www.niedrzwicaduza.pl i w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl. 

4. Opinie w trakcie konsultacji złożyły: 

a) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Strzeszkowice, 

b) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Spokojna Przystań. 

Pozostałe organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Niedrzwica Duża  

nie wniosły uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

5. Opinie zostały zgłoszone prawidłowo. 

 

II. Uwzględnione opinie 

 

1. Uwaga Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowości Strzeszkowice w zakresie: 

w § 8, w punkcie 9, dodanie litery d:  

„organizowanie obchodów upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości” 

 

2. Uwaga Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Spokojna Przystań w zakresie: 

w § 8, w punkcie 11, dodanie litery e: 

„prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla seniorów” 
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Wójt Gminy Niedrzwica Duża przychylił się do uwag zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe. Uwzględnione propozycje zmian wprowadzone zostały do projektu Uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

 

Pozostałe uwagi zgłaszane podczas konsultacji odnosiły się do zasad i form przeprowadzania 

konkursów, terminu ich ogłoszenia w 2018 roku oraz podziału kwot na poszczególne zadania 

uznane za priorytetowe do realizacji w 2018 roku. 

 

 

 

 

/-/ Bartosz Dąbrowski 

Zastępca Wójta  

Gminy Niedrzwica Duża 

 

 

 

 

 

 


