
Protokół z przeprowadzonych konsultacji spolecznych projektu uchwaĘ
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakreŚrt kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji przez szkoĘ, przedŚztola i inne formy wychowania przedszkolnego

prołvadzone na terenie Miasta wodzislawia Sląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż
jednoŚtka Śamorządu terytof ia]nego

1. PŹedmiot konsultacji _ pĄekt uchwĄ Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i

rozliczania dotacii oraz trybu i faklesu kontrcli p.awidłowości wykorzystania dotacji pŻez

szkoły, przedszkola i inrre formy wychowarria przedszkolnego prowadzone na telenie Miasta

Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i lizyczne ime niż jednostka samorządu

tęrytorialnego.

Podmiotami uprawionymi do ucfęstnictwa w konsuftacjach były organizacje pozarządowę

i podmioty wynienione w afi. 3 ust. 3 ustawy f dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

poż}tku publicznego i o wolonta acie, plowadzące działalnośó statutową na telenie gmin}

Wodzisław Śląski'

Forma konsultacji konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwał4 Nr Lll504/10

Rady Miejskiej Wodzisławia Śl4sl.iego z dnia 28 pazdziemika 2010 roku poprzez

zamieszczenie projektu uchwały na stlonie intęrnetowej Urzędu Miasta wodzisławia

Ślą5kiego, na stonie intemetowej Miasta w zak]ladce NGo, w Biulelynie Informacji

Pub|ic7nej. na Lab|ic1 og|owen Urzędu Mia.la \\od7is|awia s|ąskiego.

Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Wydział

Edukacji, a konsultacje odbyły się w terminie od 5 częrwca 2014 roku do 18 czerwca 2014

roku.

Uwagi do projektu uchwa]ly należa]ło złożyć w formie pisemnej bezpośrednio do Naczelnika

Wydziału Edukacji lub przesłać drogą elektroniczną na adres: edukacja@wodzislaw-

slaski.pl

w wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały ptzez organlzacje

pozarządowe i podmioty wymienione w ait' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
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