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 STAROSTWO POWIATOWE   Wydział Oświaty i Spraw Społecznych   

  W JAROCINIE  

  

Jarocin, dnia 8 października 2020 r.  

O.510.1.2020   

  

Protokół   

z przeprowadzenia pierwszych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

 i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji 

  

Przedmiot konsultacji:  

projekt rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

na 2021 rok.   

  

Forma konsultacji:  

Na podstawie Zarządzenia Nr 66/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r.  

w sprawie określenia formy przeprowadzenia z  organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie konsultacji: 

projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

na 2021 rok (załącznik n 1) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr L/268/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010 

r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ar. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji.  
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Konsultacje przeprowadzono poprzez:   

1. umieszczenie w dniu 25 sierpnia 2020 r. formularza na stronie internetowej Powiatu  

Jarocińskiego w zakładce dla mieszkańca → konsultacje społeczne →  ogłoszenia (załącznik 

nr 2),  

2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej → tablica ogłoszeń → inne ogłoszenia dnia 

25 sierpnia 2020 r. (załącznik  nr 3),  

3. dnia 27 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłano informację dla 

organizacji o konsultacjach społecznych rocznego programu (załącznik nr 4), 

4. umieszczenie w dniu 25 sierpnia 2020 r. na stronie powiatu Jarocińskiego informacji   

o konsultacjach  (załącznik nr 5),  

5. Umieszczenie w dniu 25 sierpnia 2020 r. projektu uchwały, formularza wraz z zarządzeniem na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie (załącznik nr 1). 

 

Sposób i termin dostarczenia opinii:  

Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.  

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły przesłać w formie 

elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl w terminie do 30 września 2020 r.  

  

Wyniki konsultacji:  

1. Do dnia 30 września 2020 r. na ww. adres wpłynął jeden formularz od organizacji: 

a) Stowarzyszenie na rzecz Witaszyc – organizacja wnioskuje: 

1) o zmianę § 4ust. 1 pkt. 8: „organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji 

pozarządowych w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania 

organizacji”, propozycja zmiany: „organizowanie przynajmniej raz w roku szkoleń 

podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, 

poszerzających umiejętności zarządzania organizacji”, 

- wniosek: organizacja wskazała, żeby został dodany zapis „przynajmniej raz w roku”, 

2) dodanie kolejnego wiersza w brzmieniu: „promowanie higienicznego stylu życia mającego 

na celu zapobieganie chorobom zakaźnym” (załącznik nr 6). 

 

2. W dniach 2-7 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Jarocińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas posiedzenia została 

przedstawiona propozycja dopisania w projekcie zapisu w brzmieniu: „Jako obligatoryjne ustala się 

kryteria wyboru oferty wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy, które mogą być dodatkowo uszczegółowione 
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w ogłoszeniu,  

w zależności od specyfikacji zadania publicznego. Wydział merytoryczny może również określić 

dodatkowe kryteria wyboru oferty, jeżeli nie są one sprzeczne z kryteriami, o których mowa w art. 15 

ust. 1 ustawy”.    

Po zakończeniu spotkania został sporządzony protokół z posiedzenia oraz została wydana pozytywna 

opinia do programu współpracy na rok 2021 (załącznik nr 7).  

3. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji: 

W toku przeprowadzania konsultacji zaszła potrzeba dokonania zmian w programie współpracy powiatu 

jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok:  

 § 4 zostanie rozszerzony o zadanie, o które wnioskowało Stowarzyszenie na rzecz Witaszyc  

w brzmieniu:  „promowanie higienicznego stylu życia mającego na celu zapobieganie 

chorobom zakaźnym”. Nie zostanie ujęte w § 4ust. 1 pkt. 8 sformułowanie: „przynajmniej raz 

w roku”, gdyż we wskazanym punkcie jest mowa o szkoleniach, nie jest konieczne 

doprecyzowanie, że muszą one się odbywać corocznie. 

  natomiast w rozdziale 8 § 12 zostanie dodany pkt. 6, który otrzyma brzmienie: „Jako 

obligatoryjne ustala się kryteria wyboru oferty wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy, które mogą 

być dodatkowo uszczegółowione w ogłoszeniu, w zależności od specyfikacji zadania 

publicznego. Wydział merytoryczny może również określić dodatkowe kryteria wyboru oferty, 

jeżeli nie są one sprzeczne z kryteriami, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy”. 

  

Po przedstawieniu uwag przedstawionych przez organizację uznano, że wnioski są zasadne  

i należy dostosować program do potrzeb organizacji. Konsultacje programu wskazują na konieczność 

ich przeprowadzania w celu doprecyzowania projektu dla potrzeb organizacji, jak również wskazują 

kierunki do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania konkursu ofert dla stowarzyszeń oraz 

klubów. 
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Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – zarządzenie nr 66/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. wraz z 

projektem uchwały oraz potwierdzeniem umieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie, 

Załącznik nr 2 – potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia na stronie powiatu w zakładce → dla 

mieszkańca → konsultacje społeczne → ogłoszenia, 

Załącznik nr 3 - potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

→ tablica ogłoszeń → inne ogłoszenia, 

Załącznik nr 4 – potwierdzenie wysłania wiadomości dla organizacji pozarządowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, 

Załącznik nr 5 – potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia na stronie powiatu,  

Załącznik nr 6 – formularz do konsultacji – Stowarzyszenie na rzecz Witaszyc, 

Załącznik nr 7 – opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Katarzyna Baumann 


