
PROTOKÓŁ

Z przeprowadzenia  konsultacji  projektu  Programu Współpracy  Gminy  Krasnystaw
z organizacjami  pozarządowymi   oraz  podmiotami  wymienionymi  w art.  3  ust.  3  ustawy
z dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na
rok 2021 z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Ogłoszeniem  z  dnia  19  października  2020  roku,  na  podstawie  Uchwały
Nr XLVI/332/10 z dnia 28 września 2010 r. Wójt gminy Krasnystaw zaprosił zainteresowane
organizacje  pozarządowe  do  wzięcia  udziału  w  konsultacjach  w/w  projektu  w  formie
pisemnego wyrażenia opinii. 
Powyższa informacja została podana do publicznej widmowości poprzez:
- zamieszczenie na stronie BIP Gminy Krasnystaw w zakładce „Ogłoszenia”
-  zamieszenie  na  stronie  Urzędu  Gminy  Krasnystaw  w  zakładce  Informator  -
„Stowarzyszenia”
- udostępnienie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
-  przekazanie  drogą  elektroniczną  organizacjom  pozarządowym,  które  odpowiedziały  na
zaproszenie do składania wniosków w zakresie współpracy w roku 2021.

Uwagi oraz ankiety oceniające składać można było w w okresie od 19 października
do 2 listopada br. włącznie w następujący sposób : 
a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw 
b) za pomocą faksu nr 0-82 576-30-46
c) e-mailem na adres: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl

W  wymienionym  wyżej  okresie  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  nie
wnieśli uwag co do treści programu. 

Sp. Beata Hartnowicz 
Krasnystaw, dn. 03.11.2020 r. 

mailto:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
z organizacjami pozarządowymi

1.  Konsultacjom  poddano  „Program  współpracy  Gminy  Krasnystaw  z  organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

2. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zamieszczone zostało na stronie internetowej urzędu, 

w BIP  w zakładce  Urząd  Gminy/  Ogłoszenia  oraz  na  tablicy  ogłoszeniowej  w  Urzędzie

Gminy Krasnystaw w dniu 19.10.2020  r. 

3. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej w okresie od 19.10.2020 r. do 02.11.2020

r. włącznie.

4 . Uwag do projektu programu nie wniesiono.

Sp. Beata Hartanowicz 

Krasnystaw, dn. 03.11.2020  r.


	PROTOKÓŁ

