Nekla, 23.11.2018 r.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Nekla
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok.”
1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie Uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września
2010 roku oraz Zarządzenia nr 508/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 30
października 2018 r. poddano konsultacjom projekt „Program współpracy Gminy Nekla
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
2. Podmioty uprawnione do uczestniczenia 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 Gminy Nekla.
3. Termin konsultacji.
Konsultacje trwały od 7.11. 2018 r. do 21. 11.2018 r.
4. Forma konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie Projektu uchwały na stronie
internetowej Gminy Nekla w zakładce „Pożytek publiczny”, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – pracownik Urzędu Miasta
i Gminy w Nekli, Aleksandra Kujawa.
6. Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej, drogą pocztową lub
osobiście, do Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, bądź w formie elektronicznej na adres:
nekla@nekla.pl.
7. W wyznaczonym terminie do przeprowadzenia konsultacji wpłynęły 4 wnioski
jednakowej treści, złożone przez dwie organizacje: Czysta Nekla Stowarzyszenie
Ekologiczne oraz Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne.

Lp.

1.

2.

3.

Uwagi do Programu
Obecny zapis Programu
(strona, punkt, podpunkt)
Str. 1. Tytuł programu
Brzmienie obecne:
Program współpracy Gminy Nekla z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na 2019 rok
Str.1, punkt I, podpunkt 3
Brzmienie obecne:
„Programie – należy przez to rozumieć
Program współpracy Gminy Nekla z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na 2019 rok”;

Uzasadnienie

Stanowisko Burmistrza
Miasta i Gminy Nekla

Art. 5a ust. 1
ustawy stanowi, że
organ stanowiący
jst uchwala (…)
roczny program
współpracy

Uwzględniono

Proponowane brzmienie zapisu
Roczny program współpracy Gminy
Nekla z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019
rok

„Programie – należy przez to rozumieć Jak wyżej
Roczny program współpracy Gminy
Nekla z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019
rok”;

Str. 2, punkt V, dodaje się podpunkt 1c Udzielanie w trybie uproszczonym
dofinansowań na realizację
pozakonkursowych zadań publicznych
o charakterze lokalnym lub
regionalnym

Art. 19a ustawy

Uwzględniono

Zapis znajduje się w
projekcie programu w
punkcie VIII pkt. 1.

4.

Str. 2, punkt V, dodaje się podpunkt 1
d

Umowy o wykonanie inicjatywy
lokalnej na zasadach określonych w
ustawie

Art. 5 ust. 2 pkt. 6
oraz art. 19 b-h
ustawy

Nie uwzględniono

5.

Str. 2, punkt V, dodaje się podpunkt
2d

Tworzenie wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i
inicjatywnym

Art. 5 ust. 2 pkt. 5
ustawy

Uwzględniono

6.

Str. 2, punkt V, dodaje się podpunkt
2e

Pomocy w pozyskiwaniu środków
finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż
dotacja gminy

Zgodnie z zasadą
efektywności

Nie uwzględniono

Str. 2, punkt V, dodaje się podpunkt 2f

Inicjowaniu i współorganizowaniu
szkoleń, których celem będzie
podniesienie sprawności

Zgodnie z zasadą
pomocniczości
i partnerstwa

Uwzględniono

7.

Brak zaplanowanych
środków finansowych na
takie działania.

UMiG na bieżąco pomaga w
pozyskiwaniu i rozliczaniu
środków zewnętrznych lecz
w miarę posiadanych
zasobów kadrowych i
merytorycznych.
Proponowany zapis mógłby
prowadzić do sytuacji w
której UMiG nie posiadając
określonego zaplecza
(kadrowego, merytorycznego
itd.) musiałby każdorazowo
pisać i rozliczać środki
zewnętrzne dla organizacji
pozarządowych, niezależnie
od swoich bieżących zadań.

8.

Str. Punkt VI, podpunkt 1
Brzmienie obecne:
wspieranie różnych form
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu

9.

Str. 2, punkt VI, podpunkt 2
Brzmienie obecne:
wspieranie różnorodnych form
upowszechniania kultury o zasięgu
lokalnym i regionalnym

10.

Str.2, punkt VI, podpunkt 3
Brzmienie obecne:

funkcjonowania organizacji
pozarządowych
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej

Art. 4 ust. 1 pkt. 17
ustawy, art. 7 ust.
1 pkt. 10 ustawy o
samorządzie
gminnym; według
Praktycznego
Słownik
Współczesnej
Polszczyzny pod
redakcją Haliny
Zgółkowej, tom 18,
str. 289: kultura
fizyczna obejmuje:
wychowanie
fizyczne, sport,
rekreację,
rehabilitację i
turystykę.

Uwzględniono

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Art. 4 ust. 1 pkt. 16
ustawy

Uwzględniono

Turystyki i krajoznawstwa

Art., 4ust. 1 pkt. 19
ustawy

Nie uwzględniono:
Brak zaplanowanych

wspieranie organizacji imprez
sportowo – rekreacyjnych o zasięgu
lokalnym i regionalnym;
11.

12.

13.

14.

15.

Str.2, punkt VI, podpunkt 5
Brzmienie obecne:
podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej i kształtowanie
prośrodowiskowych postaw
mieszkańców Gminy Nekla
Str.2, punkt VI, dodaje się podpunkt 7

Str. 2, punkt VI, dodaje się podpunkt 8

Str. 2, punkt VII
Obecnie: Gmina Nekla realizuje
zadania publiczne we współpracy z
organizacjami pozarządowymi na
podstawie programu współpracy na
2019 rok
Str. 3, punkt IX
Obecnie: Środki finansowe
przeznaczone na realizację zadań
publicznych na zasadach określonych

środków finansowych na
proponowany zakres działań.

Ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Art. 4 ust. 1 pkt. 18
ustawy

Nie uwzględniono:

Upowszechniania i ochrony wolności i
praw człowieka oraz swobód
obywatelskich , a także działań
wspomagających rozwój demokracji

Art. 4 ust. 1 pkt. 22
ustawy

Nie uwzględniono

Podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Art. 4 ust. 1 pkt. 4
ustawy

Nie uwzględniono

Niniejszy program realizowany będzie
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.

W projekcie
programu nie
podano okresu
jego realizacji

1. W roku 2019 na realizację
Art. 5a ust.4 pkt. 8
zadań publicznych objętych
ustawy
niniejszym programem planuje
się przeznaczyć kwotę w

Brak zaplanowanych
środków finansowych na
proponowany zakres działań.

Brak zaplanowanych
środków finansowych na
proponowany zakres działań.

Brak zaplanowanych
środków finansowych na
proponowany zakres działań.
Uwzględniono

Uwzględniono częściowo:

w programie zostaną określone w
uchwale budżetowej gminy na 2019
rok.

wysokości
………………………………….. zł.
Powyższe środki zostaną
zabezpieczone z budżecie Gminy.
2. Szczegółowe określenie
wysokości środków
przeznaczonych na realizację
programu współpracy
zawierać będzie uchwała
budżetowa Rady Miejskiej
Gminy Nekla na 2019r.

1. W 2019 r. na
realizację zadań
publicznych objętych
niniejszym
programem planuje
się przeznaczyć
kwotę w wysokości
135.000,00 zł.
W czasie kiedy niniejszy
projekt uchwały został
poddany konsultacjom
nieznany był jeszcze projekt
budżetu na 2019 rok tj. od 1
stycznia 2019 do 31
grudnia2019.
2.Nie uwzględniono.
Oczywistym jest fakt, iż
środki na realizację zadań
publicznych zostaną
określone w uchwale
budżetowej Gminy Nekla na
2019 rok tj. od 1 stycznia
2019 do 31 grudnia2019.

16.

Str. 3, punkt XI

Uwagi do programu:
W tworzeniu programu nie brały
udziału organizacje pozarządowe.

Zasada
partnerstwa i
jawności

Nie uwzględniona:
Uwagi nie dotyczą
omawianego projektu
uchwały, lecz ewentualnej
procedury jej tworzenia.

1. Zbieranie propozycji, uwag i
opinii powinno odbywać się od
stycznia do sierpnia 2018.
2. Na podstawie zebranych
uwag, propozycji i opinii
Referat promocji kultury,
ochrony zdrowia, pożytku
publicznego i sportu powinien
opracować do 30 września
2018 projekt.
3. W październiku 2018 projekt
programu powinien być
omówiony na sesjach Rady
Miejskiej Gminy Nekla.
Dopiero po zrealizowaniu punktów 13 program powinien być
udostępniony do konsultacji
Na tym protokół zakończono.

