UCHWAŁA NR 451/21
ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu konsultacji projektu w sprawie „Rocznego programu współpracy
Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2022" oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 920 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/37/2011 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektu programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się protokół z przebiegu konsultacji projektu w sprawie „Rocznego programu współpracy
Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2022, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Paweł Radojewski
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Załącznik do uchwały Nr 451/21
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 15 lipca 2021 r.
Protokół
z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie „Rocznego programu współpracy
Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
1. Przedmiot konsultacji.
Opracowany został projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na rok 2022.”
Na podstawie Uchwały Nr VII/37/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 marca 2011 roku oraz
Uchwały Nr 431/21 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 26 maja 2021 r, w sprawie ogłoszenia
o przeprowadzeniu konsultacji projektu pt. „Program współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
przeprowadzono konsultacje powyższego projektu.
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie powiatu krotoszyńskiego.
3. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwały Nr 431/21 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia
26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu pt. „Program współpracy Powiatu
Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022” w dniach od 07 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r.
Konsultacje bezpośrednie poprzez otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie przeprowadzono zgodnie z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
w dniu 28.06.2021. o godz. 13.00 w sali narad Starostwa.
4. Forma konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Regulaminem konsultacji stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
VII /37/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 marca 2011 roku.
Konsultacje prowadzono w formie przyjmowania opinii i uwag z wykorzystaniem formularza
dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego wraz z projektem pt. „Roczny program
współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na rok 2022”. Organizacje pozarządowe swoje uwagi mogły składać
w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
Konsultacje przeprowadzono również poprzez bezpośrednie otwarte spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag.
5. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.
Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Wydział Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego a osobą wskazaną w ogłoszeniu do kontaktu podinspektor Sylwia
Dzierla.
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6. Przebieg i wynik konsultacji.
Należy stwierdzić, że w dniach od 07 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. tj. w okresie trwania
konsultacji do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz na podany w ogłoszeniu e-mail pracownika
wskazanego do kontaktu nie wpłynęły żadne opinie, uwagi bądź propozycje od organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).
W dniu 28 czerwca 2021 r. na otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
nie przybył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Tym samym stwierdza się, że organizacje pozarządowe pozytywnie i bez uwag przyjęły projekt Rocznego
programu współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1057ze zm.) na rok 2022.
Niniejszy protokół konsultacji zamieszcza się na :
- stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie,
- na tablicach ogłoszeń w budynku nr 1 i nr 2 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
Protokół sporządzono dnia 28.06.2021 r.
Protokółowała
Sylwia Dzierla
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