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Sprawozdanie

z odbYĘch konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalnoŚĆ pozytku publicznego na terenie Gminy Wołów w sprawie projektu uchwaĘ Rady
Miejskiej w Wołowie doĘczące Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami
Pozarzqdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
n o działalności pożytku pablicznego i o wolontariacie, na rok202l.

Konsultacje projektu w/w uchwały wprowadzono ogłoszeniem Burmistrza Gminy Wołów
z dnia 18.09.2020 r. zamieszczonym (wraz z projektem konsultowanej uchwaĘ oraz formularzem
do zgłaszartia uwag) 21.09.2020 r. na stronach: www.wolow.pl, bip.wolow.pl oraz na tablicy
ogłoszeń wUrzędzie Miejskim w Wołowie.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Uchwała nr LIII1384120I0 Rady Miejskiej
w Wołowie w z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy o dzińalności pozytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pozytku
publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach doĘczących działalności
statutowej §ch organizacji.

Termin konsultacji 21.09.2020 r. - 05.10.2020 r.

Uwagi należńo składaó na obowiązującym formularzu w siedzibie Urzędu Miejskiego lub pocźą
tradycyjną na adres Urząd Miejskiego w Wołowie, (Rynek 34, 56-100 Wołów).
Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Spraw Społecmych
wUrzędzie Miejskim w Wołowie.

W ramach konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynął 1 formularz
ze zgłoszonymi uwagami i opiniami od,,StowarzyszeniaMieszkańców Krzydliny Wielkiej Kteda"
Formularz propozycji zmian otaz przesłane uwagi stanowią zńączniki do niniejszego
sprawozdania.

Nazwa podmiotu Zgloszone propozycje stanowisko

Stowarzyszenie
Mieszkańców

Krzydliny Wielkiej
,,Kreda"

1.

Rozdział II.
Cel główny i cele szczegółowe programu. NaleĄ
dodać zapis:

§ 5. Realizatorzy Programu

l.Rada Miejska i jej Komisje w zakresie:
l ) planowani a i wyĘ czania polityki społeczrej i
finansowej Gminy oraz priorytetów w sferze
wspóĘracy Gminy z organizacjami,
2) utrzymywania kontaktów pomiędzy
merlorycznymi Komisjami Rady a organizacjami,
realizującymi zadania w obszarach działań Komisji,
3) konsultowanie problem ów oraz zadń stanowiących
przedmiot prac komisji stałych,
4) Uchwalenie programu wspóĘracy Gminy Brzeg z
organizacjami pozarządowymi i przyjmowanie
sprawozdania z jego realizacji z art. 5a ustawy.

2.Burmistrz w zakresie:
l) realizacji polĘki społeczrrej i finansowej

Wniesione proporycje nie wpĘ,nęĘ na
anianę projektu,,Programu wspóĘracy
Gminy Wołów z organizacjami
p ozar ządow y mi or az p odmiotam i
wymienionyni w art. 3 ust.3 ustawy z
dnia}4 kwietnia 2003 r. o działalności
poĄ.tku publicznego i wolontariacię na
rok 2021. Program wspóĘracy zgodnie
z zapisami art. 5a. pkt 4 ustawy
o działalności poĄrtku publicznego
i wolontariacie wyznacza zadania
priorytetowe umożliwiaj ące
zaspokajanie potrzeb mieszkańców,
jednocześnie nie wykluczaj ąc realizacji
innych zadań, które wynkają z art,
4.pkt,l ustawy.
P oza tym przedstawione propozycje
nniany nie są opinią, tylko
powieleniem zapisu ustawy.

Realizatorem Programu jest Burmistrz,
a tym samyn wszystkie podległe mu



wytyczonej przez Radę,
2)realizacjizadań wynikających z progrźrmu, w tym
m.in.:
a)zlecanie organizacjom realizacji zadań publicmych
Gminy poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert
w celu powierzenia lub wsparcia realizacjizadaniai
przekazania na ten cel odpowiednich środków
finansowych w ramach buóźetu,
b) kontroli i oceny stanu realizacji z\econych zadń
organizacjom pod względem efektywności i jakości
ich realizacji,
c) przedstawienie Radzie rocalego sprawozdania z
rea|izacji Programu.

3. Biura Merytorycme Urzędu Miasta w zakresie:
1) sprawozdania nadzoru nad organizacją współpracy
z organizacjami- Pełnomocnik ds. organizacji
pozarządowych
2) ochrony i promocji zdrowia (w tym działalności
lecuiczej w rozumieniu ustawy z dnia l5 kwietnia
20l1r. O działalności |eczniczej), pomocy społeczrej
( w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób),
działalności narzecz osób w wieku emerytalnym, a
także osób niepeŁrosprawnych, działaln ość na rzecz
dzieci i młodzieĘ (w tym wypoczyŃu dzieci i
młodzieĘ), działalność na rzęcz rodzlny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka. jak również przeciwdzińania
uzależnieniom i patologiom społecznlłn, promocji i
organizacji wolontariatu- Biuro Spraw Społecmych i
Zdrowia,
3) kultury ftzycmej i turystyki, krajozrawstwa,
kultury i sznrki, podtrrymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obyrłatelskiej i
kulturowej;
bieżącej wspóĘracy z organiacjami oraz
monitorowania realizacji Programu- Biuro Promocji,
Kulfury, Sportu i Turystyki,
4) w zakresie wynikającym zpotrzeb- poszczególne
biura merytoryczre Urzędu Miasta i osoby na
samodzielnych stanowiskach

 .organizacje pozarządow e- zgłoszone w rejestrach
organy lub określony w regulaminie przedstawiciel
reprezenfujący dany podmiot.

vrydziŃ.
Nie ma konieczrości dodatkowego
wymieniania w programie wszystkich
wydziałów merytoryczrych.
Jednocześnie informuję, że w Urzędzie
Miej skim wydziałem merytorycznie
odpowiedzialnym za współpracę z
organizacjam i pozarządowymi jest
WydziŃ Spraw Społeczrych, który
odpowiada również za realizację zadń
wynikających z programu, w tym m.in.:
zlęcanie organizacjom realizacji zadń
publicmych Gminy poprzez ogłaszanie
otwartych konkursów ofert w celu
powierzenia lub wsparcia realizacji
zadania i przekazania na ten cel
odpowiednich środków ftnansowych
w ramach budżetu, kontroli i oceny
stanu realizacj i zleconych zadań
organizacjom pod względem
efektywności i j ako ści ich r ealizacji
oraz przedstawienie Radzie rocmego
sprańozdania z realizacji Programu .

Realizatorem Programu jest również
Rada Gminy, która co roku uchwala
r ocmy Program współpracy.

Dodatkow o informuj emy, iż otr zy many
formularz konsultacyj ny zaw ier a błę dy
formalrro-praw ne, gdy ż zaproponowane
nniany doĘ czą Pro gramu Wsp óĘracy
Gminy Brzeg.

)

Rozdział V
Formy wspóĘracy dodać na|eĘ punkt 12

punkt 12.

Zapewnienie specjalistycmego punktu doradczego i
informacyjnego dla organizacji pozarządowych, który
zapewni pomoc merytory cTĄ, księgową,
szkoleniową/

Nie ujęto zaproponowanego zapisu,
poniewaz projekt Program WspóĘracy
zapewnia już wspieranie świadczenia
fachowego poradnictwa i dorńztwa
NGO o czym mowa w Rozdziale VI
§8 punkt 3.



3.
Rozdział VIII
Sposób realizacji programu

§l0

l .Zlecanie organizacjom realizacji zadań publiczrych
odbywa się na podstawie otwaĘch konkursów ofert, IRozpatrzono mozliwość udostępnienia
ogłaszanych przez Burmistrzana zasadach Iinformacji o otr4łnanej punktacji ofert,
określonych w ustawie. 

I 
lecz jej nie ujęto w projekcie programu.

(naleĄ dodać)
Wyniki koŃursu są publikowane w Biulełnie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy
Wołów otaznatablicy ogłoszeń Urzędu Miasto
Wołóq z podaniem otrzymanej punktacji ofert, ilość
uzyskanych punktów ofeĘ wraz z kw otą
dofinansowania.

Zup" B

Jan J
Zastępca Bun


