
I 'i r"i:r' ._..

^iEL.06f 
.1.2018

Protokół z przebiegu konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Fałków r organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalnoŚć pożytku publicznego na 2019 rok.

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizai1amt

pozarządowymi orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na

2019 rok.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

organizacje rea|injące zadanta publiczne dla mieszkańców Gminy lub na jej terenie bez

względu na siedzib ę organizacji oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

o działa|noŚci pozytku publicznego i wolontariacie.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w dniach od2.10.20l8 r. do 15.10.2018 r.

4, Forma konsultacji:

Konsultacje przeplowadzono poprzęZ zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w Fałkowi e, atakŻe na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Fałkow i w serwisie internetowym Gminy Fałkow.

5., Uwagi do projektu uchwaĘ:

{Jwagi i opinie wraz z uzasadnięnienr proponowanych z:lntan na\eŻaŁo składać na piśmie

za poffLaęą fortmu|arua stanowiącega załąeznik do ZarządzeniaNr 4vDa18 Wójta Grniny

Fałków z dnia 29 ,La .f}IE r", w sę}<rętariacie Urzędłl Grniny w Fałkowie pok. 1 1 0 (I piętro)

lub przesył ac zapośrednictweł"n paczty ęlektroniczne.j na adres: grnina@faLkow.pi

W wyznaczonym terminie uwagi zgłosiło stowarzyszenie ,,Gminny Ludowy Klub Sportowy

(GLKS) Fałkow.

Zostały wniesione następujące uwagi do treści rozdziału 6, $ 15 ust.1 Programu: cyt. ,,Kwota

przęZnaczona na rea|izację zadaniajest niewystarczająca. Kwota o której mowa nie jest

podwyższana od kilkunastu lat, a koszta obsługi zadania wzrosły o kilkadziesiąt procent

w tym samym czasię. Klub GLKS Fałków od wielu lat jest praktycznie jedynym a Zarazęm

głownym podmiotem reaIizującym zadania o charakterze określonym w wymienionym

Programie współpracy. Dzięki działalności klubu GLKS Fałków mieszkańcy Gminy mają



możliwość aktywnego, sportowego wspólnego spędzania wolnego czasu z dala od używek z

korzyścią d|a zdrowia,, .

organizacja wnosi o podwyższenie wysokości dotacji do kwoty 75 tys. zł'

organ wykonawczy Gminy Fałków nie przychylił się o wniesionych uwag, ponieważ

zap|anowanęna2OI9 rokzadaniainwestycyjne wymagająduŻychnakładów finansowych co

nie pozwala na zwtększenie wydatków na rea|izację programu poza proponowaną kwotę

50 tys. zł.

Fałków, dnia 20.11.201 8 r.
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