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Protokół
z przeprowadzonych

konsultacji

projektu "Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2015 rok"
Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 12 do 26 września 2014 r. w celu poznania
opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat
projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.
Informacja o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania zmian w ramach
prowadzonych konsultacji i projektem rocznego Programu współpracy zostały zamieszczone
na stronie internetowej Powiatu Górowskiego www,powiatgora.pl w aktualnościach oraz
w zakładce "organizacje pozarządowe". Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość
zgłaszania zmian pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście. W informacji wskazano
przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
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W ramach konsultacji zmiany do projektu Programu na 2015 rok złożyła Fundacja Pomocy
Szkole im. E. Machniewicza w Górze. Katalog zmian, który stanowi załącznik nr 1, obejmuje
10 propozycji. Propozycje te nie zostały uwzględnione.
W szczególności należy stwierdzić iż, Program współpracy nie może być realizowany tylko
przez organizacje pozarządowe, jak to proponuje Fundacja (bierze się pod uwagę tylko
NGO), ale również przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
współdziałania,
P_onadto Program
współpracy jasno
ma
określać
obszary
stąd propozycja Fundacji by obszary wymieniać na zasadzie "między innymi poprzez"
nie znajduje uzasadnienia. Podobnie dotyczy to kwestii usunięcia numeracji przed
obszarami (§7).
Uwzględniając powyższe uznaje SIę, iż brak jest podstaw do wprowadzenia
zawnioskowanych zmian.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Ochman-Iskra
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I. DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO ZMIANY DO PROJEKTU
PROGRAMU NA 2015 ROK

1. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego wart. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza

2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej, status zgłaszającego w organizacji

,

Elżbieta Skoczylas - Prezes

.~.

3. Dane teleadresowe organizacji (adres, numer telefonu, e- mail)
Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza
.56-200 Góra, ul. Szkolna l

2.

PROPOZYCJE

ZMIAN DO PROJEKTU
NA 2015 ROK

.
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wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
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PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Uzasadnienie

Zmiana
1.

.NGO działające na terenie Powiatu

l. usunięciE( zapisu w §2 udzielanie pomocy i

Górowskiego wspólnie z JST realizują

wsparcia i zastąpienie aktywizacja i poprawa

zadania publiczne zgodnie z zasadami

życia mieszkańców

wymienionymi

Powiatu Górowskiego

w §4.

,
pkt. 1
Aktualny zapis: samorząd udziela pomocy
organizacjom pozarządowym w niezbędnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami
wspólnoty samorządowej
Propozycja zmiany zapisu: samorząd
współpracuje i wspiera organizacje
pozarządowe w realizacji ich zadań na
rzecz wspólnoty samorządowej i nie
realizuje zadań, które mogą być
wykonywane przez te organizacje
pozarządowe.
2.§ 4

pkt. 2
Zmianę zapisu współpraca równorzędnych

3.§ 4

2.

Zasada pomocniczości
niewyręczaniu

mówi o

podmiotów, a w polityce

współpracy również o tym, że jeżeli na
terenie powiatu są NGO, które są w
stanie realizować dane zadania to nie
powinny robić tego JST.

3.

We współpracy JST z NGO często ten

na współpracę podmiotów na równych prawach,

pierwszy zajmuje silniejszą pozycję,

szanujących się wzajemnie.

dlatego wnioskujemy

.

,

o zmianę zapisu,

ponieważ zasada partnerstwa
oznacza, że bez względu na pozycję i
siłę jaką zajmują podmioty współpracy,
nie wykorzystujemy

jej przeciwko

sobie. Traktujemy się na równi,
równymi wcale nie będąc lub
niekoniecznie

będąc. Dostrzegamy

wzajemnie swoją podmiotowość.
otwarty katalog pozwoli na traktowanie
podanych w programie form, jako
proponowanych

rozwiązań,

a nie wyłącznych

4.§

6 pkt. 1/1

4.
Uzasadnienie

Propozycja dopisania słów: "między innymi

5.

6 pkt. 2

3 wspólne do punktu nr

4,5,7:

poprzez".

5.§

rozwiązań.

Uzasadnienie

3 wspólne do punktu nr

4,5,7:

----

Dopisanie "między innymi poprzez"
6.§ 6 pkt. 3

6.

Propozycja dopiśania słów: "między innymi

Uzasadnienie

3 wspólne do punktu nr

4,5,7:

poprzez".

7.§ 6 pkt. 2 /1

7.

W punkcie nr 6 warto dodać

Dodać podpunkt 3 poprzez bezpośrednie

bezpośrednie

spotkania z NGO

zapis znajdujemy w uchwale

spotkania, ponieważ taki

konsultacyjnej

powiatu. Konsultowanie

to coś więcej niż informowanie,

choć

funkcja informacyjna jest ważnym
aspektem konsultacji. Bezpośrednie
spotkania to najskuteczniejszy sposób

prowadzenia dialogu na poziomie
lokalnym oraz na oswojenie ludzi z
konsultacjami społ.

8.§ 7
Propozycja usunięcia numeracji przed. ,
obszarami
-e

8.

lista prezentuje ranking od
najważniejszego

obszaru do najmniej

ważnego, czy należy ją czytać, jako

•

zestaw obszarów priorytetowych

i

kolejność nie ma tu znaczenia. Jeśli
tak, to warto zrezygnować
numerowania

9. § 10 dopisanie
Pomoc dla NGO w ubieganiu się o środki z innych
źródeł, lub zapis wspólne ubieganiu się o środki z
innych źródeł,

9.

z

obszarów współpracy.

Programem
Naprawczym dla Powiatu
Górowskiego, powinien zaistnieć
W związku z

rozwój i intensyfikacja współpracy
pozafinansowej,

dlatego postulujemy

rozszerzenie katalogu form współpracy
pozafinansowej.

10. § 11/2
liczby spotkań, imprez, konferencji, szkoleń
zorganizowanych we współpracy
ze Starostwem Powiatowym

10. Istniejący w programie zestaw
wskaźników

powinien być naszym

zdaniem rozbudowany,

celem

-.

Propozycja zmiany zapisu na
2)

liczby

spotkań,

szkoleń,

imprez,

przyjrzenia się jakości i specyfice
konferencji,

liczba uczestniczących

współpracy w Powiecie Górowskim.

w nich

Warto tez przeprowadzać

NOO,

3) liczba uczestników
4)

satysfakcji wśród NGO.
spotkań, konferencji,

liczba skonsultowanych

z NGO

,

dokumentów,
5)

liczba zgłoszonych

pomiar

uwag w konsultacjach

przez NGO

6)

pomiar satysfakcji ze współpracy z
powiatem wśród NGO.
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Prezes Fundacji
Góra,

25.09.2014
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Data i podpis osoby zgłaszającej zmianę
FUNDACJA POMOQY S.ZKOLE
im. E. Machmewlcza
56-200 GÓRA, ul. Szkolna 1
tel. (0-65) 43 23 41
REGON 410045608

NIP 699-11-66-815

