Manowo, dnia 23 października 2020 roku

Protokół
z przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
terenie Gminy Manowo

1. Opracowany projekt poddano konsultacjom na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr
104/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr
XLII/310/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie „Programu i zasad
współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

3. Termin konsultacji:
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od dnia 8 października 2020 r. do dnia
22 października 2020 r.

4. Projekt w/w programu został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Manowo ( w zakładce
„organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Manowie.

5. Forma konsultacji:
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie imiennej, pisemnej ankiety oraz punktu
konsultacyjnego, który był uruchomiony w Urzędzie Gminy (pokój nr 1).

6. Wypełnione ankiety ze zmianami do programu należało składać w wyznaczonym terminie:
- osobiście w Urzędzie Gminy Manowo (pokój nr 1),
- przesyłać drogą listowną na adres Urzędu Gminy,
- za pośrednictwem poczty e-mail: kultura@manowo.pl.

7. Wyniki konsultacji:
Podczas przeprowadzonych konsultacji w terminie od dnia 8 października do dnia 22 października
br. nie wpłynęła żadna ankieta dotycząca zmian lub wprowadzenia nowego zapisu do
konsultowanego projektu programu.

8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Pani Krystyna Lewandowska –
Starszy Inspektor ds. kultury, turystyki, zdrowia i sportu.

9. Protokół z wynikami konsultacji zamieszcza się:
- na stronie internetowej Gminy Manowo (w zakładce „organizacje pozarządowe”),
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Manowo (przy pokoju nr 1).

10. Na tym protokół zakończono.
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