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Sprawozdanie z konsultacji 
Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w 2011r. 

 

 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr 182/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2010r.  
w sprawie zarządzenia konsultacji programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzone zostały konsultacje Programu 
współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
w 2011r. zwanego dalej „Programem” i w podziale na etapy: 

1) w okresie 22 – 28 listopada 2010r. zamieszczenie informacji o terminie i miejscu spotkania 
roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zwanych dalej „organizacjami”, umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków w zakresie 
Programu, 

2) w okresie 22 listopada 2010r. – 13 grudnia 2010r. zamieszczenie na internetowym forum 
dyskusyjnym (konsultacyjnym) z użyciem strony internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Żurominie ww. Uchwały Nr 182/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z 

dnia 12 listopada 2010r. oraz Programu,  
3) 29.11.2010r. spotkanie robocze, o którym mowa w pkt 1 z przedstawicielami organizacji,  

z którego został spisany protokół konsultacji, 
4) spisanie protokołu konsultacji ze spotkania roboczego, o którym mowa w pkt 1 i udostępnienie do 

wglądu organizacjom.  

Wnioski i uwagi do programu zostały zgłoszone przez przedstawicieli organizacji tylko podczas 
spotkania roboczego. Na internetowym forum dyskusyjnym nie został zamieszczony żaden komentarz 

do Programu. 
Zestawienie uwag i wniosków do Programu przedstawia poniższa Tabela. 

 
TABELA 

przedstawiająca zestawienie uwag i opinii do Programu  
 
  

l.p. Jednostka redakcyjna 
Programu 

Uwagi i opinie do Programu Organizacja 
zgłaszająca uwagi  

i opinie   

1. Rozdział III  
Zasady współpracy 
§3  

 Rozbudować zasady współpracy, które są tylko 
wymienione po przecinku, program nie wyjaśnia co 
konkretnie oznaczają. Propozycja: np.  współpraca 
powiatu opiera się na zasadach pomocniczości tj. 
powiat uznaje prawo samoorganizujących się 
obywateli do samodzielnego określania, 
rozwiązywania problemów społeczności, także 
należących do sfery zadań publicznych.  

Żuromińskie 
Stowarzyszenie 

Społeczno-
Kulturalne „Plan 

Szansa 

2. Rozdział V 
Formy współpracy 

§6 ust. 3 

 Brak zapisu gdzie zamieszczane są informacje  
o organizowanych konkursach, dotacjach (gazeta 
lokalna, BIP, www., tablica ogłoszeń) 

Żuromińskie 
Stowarzyszenie 

Społeczno-
Kulturalne „Plan 

Szansa 

3. Rozdział V 
Formy współpracy 
§6 ust. 4 

 Doprecyzować zasady rozstrzygniecia konkursów 
np.: czy wyniki konkursów podawane są do 
publicznej wiadomości; czy organizacje, 

Żuromińskie 
Stowarzyszenie 

Społeczno-



uczestniczące w konkursie otrzymają szczegółowe 
informacje z uzasadnieniem przyjęcia lub 
odrzucenia oferty;   

Kulturalne „Plan 
Szansa 

4. Rozdział V 
Formy współpracy 
§6 

 Zaznaczyć, że budżet powiatu nie stanowi 
jedynego źródła finansowania organizacji 
pozarządowych  

Żuromińskie 
Stowarzyszenie 

Społeczno-
Kulturalne „Plan 

Szansa 

5. Rozdział V 
Formy współpracy 
§7 ust. 1 pkt 4 

 Określenie zasad i możliwości powoływania 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
wszystkich gremiów tworzonych przez powiat 
(działaniach programowych samorządu) 

Żuromińskie 
Stowarzyszenie 

Społeczno-
Kulturalne „Plan 

Szansa 

6. Rozdział V 
Formy współpracy 

§7 

 Rozpowszechnienie informacji na temat działania 
danej organizacji w Internecie, gazetce „Nasze 
Sprawy” 

 Pomoc organizacjom w dostępie do usług 
prawniczych oraz w zakresie księgowości 
(bezpłatnie) 

Stowarzyszenie 
Praca – Rozwój - 

Edukacja  

7. Rozdział V 
Formy współpracy 
§8 ust. 1 pkt 2 

 Określenie w jaki sposób organizacje pozarządowe 
mogą ubiegać się o partnerstwo z powiatem, kto 
decyduje o przystąpieniu do partnerstwa 

Żuromińskie 
Stowarzyszenie 

Społeczno-
Kulturalne „Plan 

Szansa 

8. Rozdział XII 
Powoływanie i zasady 
działania komisji 
konkursowych do 
opiniowania ofert  
w otwartych konkursach 
ofert 
§15 ust. 15 

 Stworzenie karty oceny projektu (merytorycznej  
i formalnej) 

Żuromińskie 
Stowarzyszenie 

Społeczno-
Kulturalne „Plan 

Szansa 

 

 
         
                     Przewodniczący Konsultacji 
     Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
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