
Protokół  

z przeprowadzonych w dniu 23 października 2019 r konsultacji społecznych
projektu 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LINIEWO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  w  związku  z  art.  5a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz.

688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/245/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 października

2010 roku  w sprawie  określenia  zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych  z

mieszkańcami Gminy Liniewo (Dz. Urz. woj. Pomorskiego z 2010,   Nr 151 poz. 2957) Wójt

Gminy  Liniewo  przeprowadził  konsultację  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2020 rok.

Konsultacje  przeprowadzono  w  formie  spotkania  konsultacyjnego  zainteresowanych

stron dnia 23 października 2019 r w UG w Liniewo. Zawiadomienie o konsultacjach w formie

bezpośredniego  spotkania  umieszczono  na  stronie  Urzędu  www.liniewo.pl oraz   w  BIP

Liniewo.

W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 13 osób.

Osobą  prowadzącą  spotkanie  konsultacyjne  była  Elżbieta  Licznerska  –  specjalista

ds. programów w Urzędzie Gminy w Liniewie.

Zgłoszono uwagi do Programu Współpracy Gminy Liniewo z Organizacjami Pozarządowymi

na rok 2020:

1. Fundacja Słoneczna Galeria – zgłoszone uwagi:

a) uwagi dotyczące trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej  do opiniowania
ofert  w  otwartym  konkursie  ofert,  w  tym  dotyczące  składu  Komisji,  regulaminu  pracy,
wykluczeń członków.

b)  zgłoszono  uwagę,  by  do  konkursu  ofert  dla  organizacji  pozarządowych  nie  mogli
przystępować pracownicy Urzędu Gminy Liniewo.

http://www.liniewo.pl/


Ponadto Fundacja Słoneczna Galeria zgłosiła propozycję spotkań przedstawicieli organizacji
pozarządowych minimum cztery razy w roku.

Zgłoszone  wnioski  i  propozycje  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  ze  spotkania

konsultacyjnego  projektu  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  GMINY  LINIEWO  Z  ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Liniewo.

Niniejszy protokół zostanie umieszczony na stronie  Urzędu www.liniewo.pl oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej Liniewo.

Protokół sporządziła: Elżbieta Licznerska – specjalista ds. programów w Gminie Liniewo.

http://www.liniewo.pl/

