
PROTOKÓŁ 
z konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew                            

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność       
pożytku publicznego w 2014 roku” 

 
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii 
i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy 
Polska Cerekiew. 
 
1. Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2014 roku” 

2. Termin konsultacji wyznaczono terminie od 21.10.2013 r. do 04.11.2013 r.  
3. Przebieg konsultacji: 
Program został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poprzez podanie  do 
publicznej wiadomości w formie publikacji na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew, 
informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu przeznaczonego do 
konsultacji, oraz formularzem zgłoszenia uwag i propozycji zmian. 
4. Wyniki konsultacji: 
W wyznaczonym terminie jako jedyna swoje dwie propozycje do projektu zgłosiła 
Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi, które zostały przeanalizowane lecz nie 
uwzględniono ich w projekcie programu na 2014 rok. Organizacja wnioskowała o ujęcie n/w 
zapisu w projekcie „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2014 roku”: 
 

 
Lp. 

 
Propozycje organizacji 

Przyjęcie/odrzucenie propozycji 
wraz z uzasadnieniem 

1. W rozdziale VII pkt. 1 projektu programu 
dopisać: 
- wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony 
zachowania zabytków techniki, dziedzictwa 
kultury ochrony przeciwpożarowej oraz dążenie 
do ich rozwoju na bazie Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy , 
- wspieranie realizacji zadań i popularyzacja 
historii działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Propozycje nie uwzględniono –  
gdyż budzi zastrzeżenia merytoryczne 
co do braku spójności złożonych 
propozycji w odniesieniu do 
przyporządkowania strefie zadań 
publicznych ujętych art. 4 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
/Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 
późn. zm./. 

 
Na tym protokół zakończono. 
 
Sporządził: inspektor Mariusz Pendziałek 
Polska Cerekiew dn. 06.11.2013 r. 


