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SPRAWOZDANIE 

 

z konsultacji społecznych projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu 

Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021” 

 

 

1. Omówienie przebiegu konsultacji: 

Na podstawie art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwałą 

nr XLIV/258/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami oraz §6 ust. 1 uchwały nr 3.2016 Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Giżyckiego”, dnia  31  października 2018 r. Starosta Giżycki ogłosił konsultacje 

społeczne projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego 

z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”.  

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii przez 

Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego oraz zainteresowane 

organizacje pozarządowe. Uwagi i opinie mogły być zgłaszane w formie pisemnej 

i elektronicznej (e-mail) do projektu aktu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Giżycku, stronie internetowej www.powiatgizycki.pl  oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl. Zaproszenie do konsultacji 

programu wraz z załącznikami przesłano również do posiadanej bazy adresów e-mail 

organizacji pozarządowych. 

Dnia 31 października 2018 r. Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz wszyscy członkowie tejże Rady otrzymali drogą elektroniczną informację 

o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego. Uwagi i opinie można  

 



 

 

było zgłaszać w terminie: 31 października – 14 listopada 2018 r. na adres Starostwa 

Powiatowego w Giżycku, drogą elektroniczną na adres e-mail: 

fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl, fax: (087) 428-55-06, bądź osobiście w pokoju 211. 

Przeprowadzeniem konsultacji zajmował się Wydział Spraw Obywatelskich.  

 

2. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych przez organizacje: 

W dniach 31 października – 14 listopada 2018 r. organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

nie zgłosiły żadnych uwag do treści konsultowanego projektu dokumentu. 

Dnia 8 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego, podczas którego podjęta została uchwała nr 5.2018 

w  sprawie zaopiniowania projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu 

Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego pozytywnie 

zaopiniowała przedłożony projekt dokumentu oraz przedstawiła następujące uwagi 

i propozycje dotyczące programu współpracy: 

a) w pkt. III dodać zdanie: „Cele szczegółowe będą osiągane poprzez realizację 

priorytetowych zadań publicznych ujętych w programie.”; 

b) w pkt. VIII.1. w zadaniach z zakresu oświaty dodać na końcu dopisek „przez 

niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki”; 

c) pkt. VIII.5. sformułować następująco „zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 

m.in.”; 

d) w pkt. X zamienić zdanie „Za realizację programu odpowiadają partnerzy współpracy 

tj.:” na „Niniejszy program jest realizowany przez:”; 

e) w pkt. XI zmienić brzmienie pierwszego zdania: „W roku 2018 ze środków własnych 

Powiatu Giżyckiego na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi zaplanowano kwotę 189.700 zł.” na następujące brzmienie: „Zakłada się 

przeznaczenie w 2019 r. środków na realizację zadań publicznych we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi  na poziomie roku 2018 tj. 189.700 zł.”. 

 

 

 



 

 

3. Propozycje zmian do projektu aktu uwzględniające najczęściej składane wnioski 

i sugestie: 

Proponuje się uwzględnienie wszystkich  zgłoszonych uwag. 

 

4. Uwagi: 

Zgodnie z § 7 uchwały nr XLIV/258/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Starosta  zapoznaje 

Zarząd Powiatu z przeprowadzonymi konsultacjami i treścią sprawozdania. Sprawozdanie jest 

przedkładane Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały w  sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi 

i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 

2019 – 2021”. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl. 
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