
Protokół  
 

z przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy 
Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 
i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) w roku 2016, oraz  

w dniu 29 października 2015 r. 
 

Obecni: według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Spotkanie konsultacyjne rozpoczęła pani Marzena Grubska – Kierownik Referatu 
Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, witając zebranych. 
 
W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów działających na terenie Gminy Rychwał.  
 
Podczas spotkania przeprowadzono konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy 
Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2016. 

Wyjaśnień dotyczących projektu uchwały i jej załączników udzielała pani Marzena Grubska. 
Przedstawiono podstawę prawną przygotowania projektu uchwały, cele, zasady i formy 
współpracy oraz szczegółowo omówiono listę zadań przewidzianych do realizacji. 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono ankiety konsultacyjne, w których uczestnicy 
wpisali propozycje uzupełnień: 
 

Uzupełnienia i zmiany do projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Rychwał  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 
 

1) Pkt VI ppkt 1. - został dopisany podpunkt ł), który otrzymał brzmienie edukacja, 

nauka i wychowanie 
2) Pkt VI ppkt 2.3. dopisano podpunkt c) wspieranie działań mających na celu 

organizację warsztatów, wykładów naukowych itp. dla seniorów 

3) Do listy zadań przewidzianych do realizacji dopisano podpunkt 2.11, który otrzymał  
brzmienie                                                       

         2.11.  W dziedzinie edukacji, nauki i wychowania:  

a) działalność wychowawczo-edukacyjna, wspieranie procesu edukacji oraz 

programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży 

b) wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw moralnych, 

proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży 

 

 
 



 

 
Ankiety konsultacyjne: 

 
W ogólnej ocenie uczestników konsultacji program współpracy zyskał opinię pozytywną, 
zgodną z oczekiwaniami.  
Ankiety konsultacyjne stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Termin konsultacji 
społecznych został ustalony od dnia 16 października 2015 r. do dnia 27 października 2015 r. 
W tym czasie można było zgłaszać wnioski i uwagi poprzez wypełnienie „Ankiety 
konsultacyjnej” (załącznik nr 2 do Programu) i dostarczenie jej do Urzędu Gminy i Miasta w 
Rychwale w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2015 r.  
 
Przedstawione propozycje uzupełnień zostaną zawarte w projekcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                               
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) 
w roku 2016. 

 
 
Protokolant:          Zastępca Burmistrza Rychwała 
 
/-/ Magdalena Głąb                 /-/ Ewa Jędrzejczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 
do protokołu z dnia 29 października  2015 r. 

 
 

 
 

Ankiety konsultacyjne 
 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rychwał  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                      
(Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) w roku  

 
 

 


