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EPiRG.523.28.2016.JS 

 

Rada Miejska w Pasłęku 

 

Informacja o przebiegu konsultacji z gminną radą działalności pożytku publicznego w 
Pasłęku lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na 

terenie gminy Pasłęk. 
 

Zgodnie z § 3 ust. 5 uchwały nr I/5/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 lutego 2011r. w 
sprawie sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego w Pasłęku 
lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na terenie gminy Pasłęk, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, przedstawiam informację w sprawie przeprowadzonych konsultacji dotyczących 
projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w  rt. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Pasłęk. 
 
Konsultacje miały charakter otwarty i były skierowane do organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 
 
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą określoną w powyższej uchwale Rady 
Miejskiej w terminie od 27.10.2016r. do 10.11.2016r.  
 

W ww. terminie do Urzędu Miejskiego w Pasłęku wpłynęły uwagi i opinie do projektu uchwały 
– szczegółowe uwagi i stanowisko Burmistrza Pasłęka dotyczące zgłoszonych uwag znajduje 
się w załączeniu do niniejszej informacji. 
 

W trakcie konsultacji Burmistrz Pasłęka wniósł autopoprawkę, która dotyczyła zwiększenia 
prognozowanych środków na dotacje do kwoty 244.000 zł. Zwiększona została o 1.000 zł kwota 
priorytetowego zadania w sferze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego” na zadanie „Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów 
pszczelarskich na terenie Miasta i Gminy Pasłęk” z kwoty 4.000 zł do kwoty 5.000 zł, a także 
zwiększono o 4.000 zł kwotę priorytetowego zadania w sferze „Działania na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” na zadanie  

„Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów 

turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk” z kwoty 3.000 zł do 7.000 zł. 

 
 
W świetle powyższego proponuję przyjąć przedmiotowy projekt uchwały z proponowaną 
autopoprawką. 
 

 

Burmistrz Pasłęka 
 

dr Wiesław Śnieckowski 














