Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Projektu Programu Współpracy
Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Obowiązkiem gminy jest coroczne opracowanie i uchwalenie Programu Współpracy Gminy Poczesna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem głównym programu na rok
2019 jest określenie zasad i form współpracy gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi, które
wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz
jakość prowadzonych przez nie działań.
Projekt rocznego Programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym, które
przeprowadzono w dniach od 19 października do 9 listopada 2018r.
Do ww. projektu Programu Klub Sportowy „OLIMPIA” wniósł następujące uwagi i propozycje zmian:
1. zmienić brzmienie § 5 ust. 1 pkt 4 projektu programu na następujące: udostępnienia lokali,
pomieszczeń, obiektów, urządzeń, sprzętu, infrastruktury technicznej będących w dyspozycji
gminy organizacjom pozarządowym w celu odbywania spotkań, konferencji oraz na rzecz
realizacji zadań statutowych.
2. w § 9 ust. 1 podwyższyć kwotę na realizację tych zadań z 200.000,00 zł. na 250.000,00zł.
(między innymi praca trenerów wzrasta, ilość grup młodzieżowych, inflacja a kwota pozostaje
z 2018r. Kwota nie powinna zawierać grantów).
3. w § 12 ust. 2 zmienić brzmienie na: w skład komisji konkursowej jako członkowie wchodzą
osoby przewidziane do reprezentowania organizacji/stowarzyszenia ubiegającego się o
dotację zgodnie ze statutem.
ad. 1) Uwaga dotycząca zmiany treści § 5 ust.1 pkt 4 Programu zostanie uwzględniona w projekcie
uchwały przedłożonym Radzie Gminy.
ad. 2) Uwaga dotycząca podwyższenia środków finansowych na realizację Programu nie może być
uwzględniona, bowiem ustalenie tych kwot następuje w uchwale budżetowej (w projekcie budżetu
gminy) a nie w Programie Współpracy, który jedynie zawiera informację o wysokości tych środków.
ad. 3) Uwaga dotycząca składu komisji konkursowej nie może być uwzględniona, ponieważ ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa skład komisji, a poza tym uwzględnienie
tych uwag oznaczałoby naruszenie zasady bezstronności, która obowiązuje w pracach komisji.
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