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STAROSTWO POWIATOWE  

W JAROCINIE 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  

 

Jarocin, 17.09.2018r. 

O.510.1.2018 

 

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 z dnia 17.09.2018 r. 

 

Przedmiot konsultacji: 
 

1) projekt wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego  

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Forma konsultacji: 

Na podstawie Zarządzenia Nr 47/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 

2018r. 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 wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 

Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniony w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 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. 

 

 

Konsultacje przeprowadzono poprzez:  

1. umieszczenie w dniu 30 sierpnia 2018 r. na stronie Powiatu Jarocińskiego informacji o 

konsultacjach oraz formularza do konsultacji  w zakładce dla mieszkańca → 

konsultacje społeczne (załącznik nr 1) 

2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 30 sierpnia 2018r. (załącznik  

nr 2) 

3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie dnia 30 sierpnie 

2018r.  
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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 zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl  

w terminie do 13 wrześnie 2018 r. 

 

Wyniki konsultacji: 

1. Dnia 13 września 2018r. wpłynęły uwagi od Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc, które 

zaproponowały zmianę zapisów w:  

a)  § 6 ust. 2 pkt 2: 

obecny zapis: wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie jego realizacji (50%);   

proponowany zapis: wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na  dofinansowanie jego realizacji (60 %) z wyraźnym określeniem wysokości środków 

własnych, wkładu rzeczowego i osobowego, bądź pracy społecznej członków. 

b) § 12 ust. 1:  

obecny zapis: Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności osoba zastępująca przewodniczącego wybierana przez obecnych na posiedzeniu 

członków komisji konkursowej zwykłą większością głosów.  

proponowany zapis: Określić tryb powoływania komisji konkursowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Patrycja Zydorczak  

tel. 62 740 79 43 


