UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU PROGRAMU WSPOtPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ)\DOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003
ROKU O DZIAtALNOSCI POiYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

LP.

NAZWA STOWARZYSZENIA

1

STOWARZVSZENIE MllOSNIK6W
LIPSKIEJ PISANKI I TRADYCJI

TRESC UWAGI/UZASADNIENIE

UWZGL�DNIONO/ NIE UWZGL�DNIONO
1)

WRAZ Z UZASADNIENIEM
NIE UWZGL�DNIONO

1)

Uj�cie w programie dzialania na rok 2018 remontu budynku Wniosek uznano za bezprzedmiotowy. lnwestycja polegajqca
muzeum lub jeieli to z jakichs wzgl�d6w niemoiliwe o uj�cie na remoncie budynku muzeum oraz remoncie garaiu jest
remontu garaiy, w kt6rych wg opracowanej dokumentacji wnioskiem do budietu Gminy na 2018 r. Termin skladania
technicznej remontu przewidziano utworzenie pracowni wniosk6w uplynqt 30 wrzesnia 2017 r.
tw6rczych.
Majqc na uwadze art. 11 ust. 1 ustawy o dzialalnosci poiytku
SMLPiT pierwsze pismo wystosowato dziesi�c lat temu. W 2015 publicznego i wolontariacie organy administracji publicznej
roku stowarzyszenie uzyskalo pozwolenie na remont wspierajq w sferze, o kt6rej mowa w art. 4, realizacj� zadan
u wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w i w starostwie publicznych bc1dz powierzajc1 organizacjom pozarzqdowym
powiatowym. Jest opracowana dokumentacja techniczna oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacj� tych
remontu budynku muzeum i garaiy. Jest to ostatni dzwonek aby zadan. Program okresla form� wsp6tpracy oraz priorytetowe
stworzyc odpowiednie warunki dzialalnosci osrodka Tw6rczosci zadania publiczne. Zadania inwestycyjne nie sq przedmiotem
ludowej - jakim jeszcze dotychczas cieszy si� w Polsce, i nie programu wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi
tylko, srodowisko tw6rc6w ludowych Lipska, jak r6wniei i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
ratowania budynku, stan kt6rego widac gotym okiem.

2)

W sprawach dotyczqcych stowarzyszen informowac je o tym na
pismie, bqdz przynajmniej drogq mailowq, a nie tylko
poprzestawac na oglaszaniu spraw na tablicach ogloszen
i stronie
internetowej
gminy.
Dzialacze stowarzyszen,
to w wi�kszosci wolontariusze, kt6rzy dzialajq w swiecie
realnym a nie wirtualnym.

2) Cz�SCIOWO UWZGL�DNIONO
Organ administracji publicznej zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy
o dzialalnosci poiytku publicznego i wolontariacie okreslit
w drodze uchwaty nr XXXVlll/316/10 z dnia 8 pazdziernika
2010r. Szczeg61owy spos6b konsultowania z organizacjami
pozarzctdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ww. ustawy projekt6w akt6w prawa miejscowego gminy Lipsk
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych
organizacji. Spos6b konsultacji (zamieszczenie na stronie
internetowej Urz�du Miejskiego w Lipsku, w Biuletynie
informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen) jest zgodny
z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
Ponadto Organ dodatkowo w celu usprawnienia komunikacji
b�dzie informowal o publikacjach drogc1 mailowc1 oraz
telefonicznie.
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