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Prudnik, dnia IZ.IL.Ż014 r.

Informacj a z przebiegu i wyników konsultacji
projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego

z organizacjami pozzrządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności porytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 2I4l352lI4 z dnta 17 puŹdziemika 2014 roku

ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie progTamu współpracy

Powiatu Prudnickiego z oTganizacjami pozarządowyml oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Informacja o przeprowadzęniu konsultacji zamięszczona zostaŁa od dnia 20 puŹdziemika

2014r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku

(wmv.powiatprudnicki'd)' Biuletynie Informacji Publicznej oTaz tablicy ogłoszeń.

Konsultacj e zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków

i uwag.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20 paździemika 20I4r. do dnia 04 listopada

2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/3I4/I0 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 wtześnia

2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z orgarizacjari
poznządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaŁalności pożytku

publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziędzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był Wydział

oryańzacyjny, Pro gramó w Ro zwoj owych i Zarządzani a Kryzy s owe go.

Do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęły uwagi i propozycje od dwóch organizacji:

1 . Między zaL<ładowe go Związku Zaw o dow ego Pracowników ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej w Prudniku,

2. ZvnązkuŻołnierzy Wojska Polskiego - ZarząduPowiatowego w Prudniku.

Zw iązek Zawodowy Pracowników
Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznei w Prudniku

Zw iązek Żolnierzy Woj s ka Pols kiego w
Prudniku

Uwagi - Brak zastrzeżeń do projektu
Programu wspóĘracy

- Brak wyszczególnienia w $ 4 Rozdziału IV
proj ektu następuj ących działń dot. s fery działatl
publiczrych wyszcze gólnionych w art. 4 ustawy,
będących stafutowymi zadaniami Stowarzvszenia:
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- obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
RP,

ratownictwa i ochrony ludności,
_ działalności narzecz kombatantów i osób

represionowanvch.
Propozycje
pozafinansowe

Zw iązek zainteresowany j est
wspóĘracą w Zaklesie:

- rozdz. IV $ 4 projektu, a w
szczególności ochrony i promocji
zdrowia, pomocy społecmej,
działalności na rzecz osób
niepeŁrosprawnych,

- wszystkimi formami wspóĘracy
określonymi w rozdz. V $ 5
projektu, a w szczególności
konsultacj ami proj ektów aktów
normatywnych w dziedzinie ochrony
i promocji zdrowia, pomocy
społeczrei.

Stowarzyszenie zainteresowane jest:
wszystkimi formami wspóĘracy określonymi w

rozdziale V g 5 projektu,
wsparcierealizacjiwszystkichzadańpublicznych

określonych w rozdzialę IV $4 projektu
''Programu wspóĘracy'',

pośrednictwem Starostwa w wysyłaniu wniosków
na odznaczęnia państwowe i ręsortowe dla
zasfużonych członków Stowarzyszenia.

Propozycje
finansowe

Związek uznał kwotę okreŚloną w
Rozdziale IX $ 9 za zbyt niską i
proponuje jej nłiększenie.

Stowarzyszenie jako organizacja pozylku
publiczrego zainteresowana jest wspóĘracą
polegającą na:
I ) powierzeniu przez Starostwo wykonania zadania
publicmego określonego w art' 4 pl<t2I,23,29
ustawy wraz Z udzieleniem dotacji na częściowe
finansowanie jego realizacji,
2) udzieleniem dotacji dla Koła ZŻwp w Prudniku
na częŚciowe fmansowanie r ealizacji niżej
wymienionych przedsięwzięć w 2OI5 roku: Święta
StraŻy Granicznej, Dnia Weterana Działańpoza
Granicami Państwa, Dnia Wojski ochrony
Pogranicza' Swięta Związkts Żohierzy Woj ska
Polskiego, Dnia Woj ska Polskiego. Stowarzyszenie
,JwaŻa, że planowana kwota wyszczególniona w
Rozdziale IXnaręalizację zadań jest stanowczo za
niska.

Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarzadzania Kryzysowego

zapoznaŁ się ze Zgłoszonymi uwagami i proponuje zgodnie ze zgŁoszonąuwagąWydziału

oświaty iZdrowiazwiększyc o kwotę 3.000zł zadanie priorytetowe- ochrona i promocja

zdrowia pozostałą treść projektu uchwały pozostawiębez zmian. Konsultacje uwaŻa się

za wazne bez względu na ilość uczestniczących w nich oryanizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

WICESTA


