
PROTOKÓŁ

ze spotkania z dnia 9 października 2018 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
którego tematem była dyskusja dotycząca „Programu 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 2019”.

Konsultacje  rozpoczęły  się  o  godzinie  10  00.  Z  zaproszenia  skorzystało  dziesięciu
przedstawicieli  organizacji  pozarządowych.  W  pierwszej  części  spotkania  przedstawiono
założenia programu współpracy na rok 2019. Zostały też omówione kwestie organizowanych
konkursów ofert oraz bieżącej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

W drugiej części konsultacji wykorzystane zostały kwestionariusze ankiet opracowane
przez  Referat  Oświaty  i  Obsługi  Interesantów.  Każdy  z  uczestników  spotkania  otrzymał
kwestionariusz  ankiety  dotyczący  Programu współpracy na rok 2019 oraz  oceny bieżącej
programu. Ankiety miały na celu uzyskanie informacji o oczekiwaniach samych organizacji
dotyczących  form współpracy  z  samorządem.   Analiza  ankiet  potwierdza,  że  propozycje
obszarów współpracy zaspakajają potrzeby organizacji. 

Przedstawiciele  organizacji  pozarządowych nie wnieśli  uwag w ankietach do treści
programu:

Spotkanie konsultacyjne zakończyło się o godzinie 1400.
Lista osób uczestniczących w spotkaniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Sporządziła:  Beata Hartanowicz



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 2019”.

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.

3.  W  dniu  9  października  2018  r.  odbyło  się  spotkanie  konsultacyjne  z  organizacjami

pozarządowymi  w siedzibie urzędu.

4. Na spotkanie przybyło siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

5.  Podczas  spotkania  omówiono  kwestie  organizowanych  konkursów  ofert  oraz  bieżącej

współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

6.  Każdy z  uczestników spotkania  otrzymał  kwestionariusz  ankiety   dotyczący  Programu

współpracy na rok 2019 oraz oceny bieżącej programu. 

8. Nie wniesiono uwag do projektu do programu na 2019 rok.

Krasnystaw, dn. 09.10.2018 r.

Sporządził : Beata Hartanowicz 
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