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Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020
r. poz.713 ze zm.) uchwały Nr XXXIV/251/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
22 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach

dotyczących

działalności

statutowej

tych

organizacji

(Dz.

Urz.

Woj.

Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2017 roku poz. 5688) oraz Zarządzenia nr 101/2020 Wójta
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji dotyczących
projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Mińsk Mazowiecki podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania
działań, w dniach od 26 listopada do 1 O grudnia 2020 roku odbyły się konsultacje projektu
uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Mińsk

Mazowiecki

podmiotom

niezaliczonym

do

sektora

finansów

publicznych

i

niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania
działań.
Konsultacje

prowadzone

były

w

formie

ankiety

skierowanej

do

organizacji

pozarządowych. Treść ankiety została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. Podczas trwania konsultacji
odbyło się również protokołowane spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych,
stowarzyszeń oraz organizacji sportowych.
Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego zaproszono do zapoznania się z założeniami ww. projektu
uchwały, a następnie do przekazania swoich spostrzeżeń.
Wypełnione

formularze

konsultacji

należało

składać

za pośrednictwem

poczty

elektronicznej na adres finanse@minskmazowiecki.pl lub w pokoju nr 101 Urzędu Gminy
Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 1 O grudnia 2020 roku.
Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęła żadna ankieta do przedmiotowego
projektu uchwały.

