
Żuromin, dnia 30.10.2013r. 

ZiE.520.1.2013 

 

Sprawozdanie z konsultacji 
projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków 

oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego   
 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 652/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 września 2013r. 

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 w 2014 roku  przeprowadzone zostały 

konsultacje programu w podziale na etapy: 

1) 25 września 2013r. data zamieszczenia ww. uchwały wraz z projektem Programu współpracy 

stanowiącym załącznik do uchwały na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie  

(I piętro) oraz na stronie internetowej powiatu pod adresem www. konsultacje.zuromin-

powiat.pl w celu zgłaszania uwag i opinii na forum internetowym co najmniej przez okres 14 dni 

(25.09.-10.10.2013r.),  

2) 25 września 2013r. 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 

współpracy  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie (I piętro). 

3) Spotkanie robocze z organizacjami wyznaczone na 08 października 2013r. (miejsce: sala 

konferencyjna Starostwa Powiatowego w Żurominie). W wyznaczonym terminie żaden 

przedstawiciel organizacji pozarządowej nie przyszedł na spotkanie. 

Wnioski i uwagi do projektu uchwały zostały zgłoszone przez przedstawicieli organizacji na 

internetowym forum dyskusyjnym (konsultacyjnym).   

 Zestawienie uwag i wniosków do projektu uchwały przedstawia poniższa Tabela: 

 

l.p. Jednostka redakcyjna 
projektu uchwały 

Uwagi i opinie do projektu uchwały Organizacja zgłaszająca 
uwagi i opnie 

1.  §6 projektu uchwały   Proponuje się ująć możliwość 
finansowania realizacji zadań poprzez 
instrument „małych grantów” taka 
forma powinna mieć też swoje 
rozwinięcie proceduralne  
w oddzielnym dokumencie (uchwale). 

Stowarzyszenie Obywatel 
805 

2. §7 projektu uchwały  Proponuje się rozszerzyć formę 
informowania o uruchomienie 
Newslettera 

Stowarzyszenie Obywatel 
805 



3. §7 pkt 1 lit. c projektu 
uchwały 

 Błąd oczywisty zamiast „2013” wpisać 
„2014” 

Stowarzyszenie Obywatel 
805 

 

4. §9 projektu uchwały  Proponuje się dodanie zdania: 
„Działalności na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego” 

Stowarzyszenie Obywatel 
805 

 

5. §9 projektu uchwały  Proponuje się wyodrębnić instrument 
„małych grantów” i zabezpieczyć kwotę 
6 000,00 zł 

Stowarzyszenie Obywatel 
805 

 

 

Przewodniczący konsultacji 

Joanna Jucewicz – Morawska  


