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 STAROSTWO POWIATOWE   Wydział Oświaty i Spraw Społecznych   

  W JAROCINIE  

  

Jarocin, dnia 7 października 2019 r.  

O.510.1.2019   

  

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 07.10.2019 r.  

  

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 2020 rok.   

  

Forma konsultacji:  

Na podstawie Zarządzenia Nr 45/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 sierpnia 2019 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 2020 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 19 sierpnia 2019 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 

19 sierpnia 2019 r. (załącznik  nr 3),  

3. dnia 27 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłano informację dla 

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

4. umieszczenie w dniu 30 sierpnia 2019 r. na stronie powiatu Jarocińskiego informacji   

o konsultacjach  (załącznik nr 5).  

  

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 2019 r.  

  

Wyniki konsultacji:  

1. Do dnia 30 września 2019 r. na ww. adres wpłynęły dwa formularze od organizacji: 

a) Stowarzyszenie na rzecz Witaszyc – organizacja wnioskuje o rozszerzenie § 4: 

- organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych  

w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania organizacjom, 

- udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla organizacji pozarządowych. (załącznik nr 6) 

b) Stowarzyszenie Jarocin XXI – organizacja wnioskuje o doprecyzowanie rozdziału  

6 § 9 pkt. 2 ust. 4: 

 – komisja konkursowa ocenia wnioski przyznając mu punkty (zakres punktów  

w poszczególnych zadaniach określany jest indywidualnie do każdego z zadań, punktacja 

stanowi załącznik do uchwały) wnioski  złożone w otwartych konkursach ofert  

i przedstawia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego swoje stanowisko w tej sprawie, w postaci listy 

zgłoszonych zadań konkursowych z proponowaną punktacją i  kwotami dotacji. W trakcie 

opiniowania każdego z wniosków stanowisko komisji podejmowane jest na zasadzie 

konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących w posiedzeniu 

komisji konkursowej, informacja o tym przekazywana jest Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. 

(załącznik nr 7) 
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2. Dnia 4 października 2019 r. podczas posiedzenia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  została wydana pozytywna opinia do programu współpracy na rok 2020. Po 

przedstawieniu uwag przedstawionych przez organizację uznano, że wnioski są zasadne  

i należy dostosować program do potrzeb organizacji (załącznik nr 8).  

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 2020 rok:  

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

  natomiast rozdział 6 § 9 pkt. 2 i 3 otrzyma brzmienie: 

”2. W skład komisji konkursowej wchodzi od 5-7 osób, przy czym w skład komisji konkursowej, 

powoływanej do zaopiniowania ofert złożonych w konkretnym konkursie, wchodzą ze strony 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności członkowie 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, chyba że muszą zostać wykluczeni z powodów 

określonych w punkcie 3 pkt. 2 niniejszego ustępu oraz osoby reprezentujące obszary działania  zbieżne 

z zakresem merytorycznym ogłoszonego konkursu. 

3. Zasady działania komisji konkursowej:  

   1) o posiedzeniu komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są telefonicznie lub za  

        pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie krótszym niż 3 dni przed  

        planowanym terminem posiedzenia, 

   2) w pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami  

        składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach podmiotów  

        ubiegających się o dotację oraz osoby, które z takimi podmiotami są związane  

        stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują przychód załącznik nr 3. Członek   

        komisji konkursowej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zna przepisy ustawy  

        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz, że nie podlega wyłączeniu  

        z prac komisji stanowiące załącznik nr 2 

   3) komisja konkursowa ocenia wnioski przyznając punkty (zakres punktów stanowi     

        załącznik do uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2020 r.) ofercie,  

        która została złożona w otwartych konkursach ofert i przedstawia Zarządowi Powiatu  

        Jarocińskiego swoje stanowisko w tej sprawie, w postaci listy zgłoszonych zadań 

        konkursowych z proponowaną punktacją i kwotami dotacji. Ponadto komisja konkursowa  

        sprawdza zgodność oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie  

        z ogłoszonym konkursem ofert,   

    4) Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskują dotację w ramach otwartego  konkursu ofert  

       i o wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Jarocińskiego.”  
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w związku z wnioskiem przedstawionym przez Stowarzyszenie Jarocin XXI.  

 w rozdziale 5 pkt. 1 ust. 8 ujednolicono zadanie zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej : prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na realizację zadań 

z zakresu edukacji prawnej oraz zmieniono paragraf oraz kwotę środków planowanych na 

realizację zadania w 2020 r. (załącznik nr 9).   

      

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – zarządzenie nr 45/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 sierpnia 2019, 

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 – formularz do konsultacji – Stowarzyszenie Jarocin XXI, 

Załącznik nr 8 – opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

Załącznik nr 9 – zmiany w zapisach dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Katarzyna Baumann 


