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Protokół
z drugiego spotkania konsultacyjnego -- ll września 2017 r. - projektu Programu
współpracy Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznegoi o wolontariacie na rok 2018
1. Drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego

z organizacjamipozarządowymii innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznegoi o wolontariaciena rok 2018 rozpoczęłosię o godz.
18.00,w dniu ll września2017 r., w Centrum Dialogu Społecznegoprzy ul. Drzymały 5
w Pruszkowie. Spotkanie prowadził Starosta Pruszkowski

Maksym Gołoś.

2. Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizac:mami
pozarządowymii innymi podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Sposób konsultacji
Programu został określony uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiegonr XXXl1/246/2017
z dnia 30 maja 2017 r. --jako dwa spotkania konsultacyjne: 20 czerwca2017 r. i 11 września
2017r
3. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe

oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie funkcjonujące w Powiecie Pruszkowskim,
zwane dalej organizacljami.

4. W spotkaniu uczestniczyło 19 przedstawicieli organizacji(lista w załączniku), Starosta
Pruszkowski Maksym Gołoś, WicestarostaPruszkowski -- Krzysztof Rymuza oraz dwoje
pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie: doradca Starosty Pruszkowskiego ds.
komunikacji społecznej-- Olgierd Lewan oraz główny specjalistaw Biurze Rady i Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego

Renata Białoszewska.

5. Informac:ja o spotkaniu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego, na Facebooku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa oraz została przekazana do urzędów 6 gmin wchodzących w skład Powiatu
Pruszkowskiego, z prośbą o zamieszczenie na tablicach ogłoszeń tychże urzędów.
6. Starosta Pruszkowski, Maksym Gołaś, szczegółowo omówić ideę i cel główny projektu
Programu.
7. Podczas spotkania uczestnicy:
1) zaktualizowali dane kontaktowe reprezentowanych przez siebie organizacji;

2) zapoznali się z podsumowaniemwspółpracy Hjnansowdoraz pozafinansowej Powiatu
z organizacjami w 2017 r.;
3) zapoznali się z uwagami wniesionymi przez organizacje do projektu Programu
współpracy;
4) zapoznali się z nowym kształtem pr(jektu rocznego Programu współpracy PO
modyHlkacjach wniesionych na podst. zgłoszeń organizacji;

5) wyrazili wolę, aby otwarte konkursy ofert w 2018 r. odbyły się w dwóch turach,
podobnych pod względem terminów i proporcji środków finansowych do tych, które

odbywałysię w 2017r.;

l

6) wyrazili wolę, aby w Programie był zapis o promowaniu ofert złożonych wspólnie przez
co najmniej dwie organizacje;
7) zaakceptowali zapis w projekcie Programu dotyczący dofinansowania przez Powiat
wkładów własnych organizacji, starających się o środki finansowe zewnętrzne;
8) nie wnieśli innych uwag do pr(jektu Programu;
8. Starosta i Wicestarosta przypomnieli uczestnikom spotkania konsultacŃnego o kończącym

się terminie (do 15.09.2017
r.) składania
wnioskówbudżetowych
i zaapelowali
o ich
składanie.

9. Wobec braku innych uwag, pytań i tematów do dyskuqi -- StarostaPruszkowski, Maksym
Gołoś, zakończył spotkanie.

s r Aj

Załącznik: lista obecności, spotkanie konsultacyjne ll .09.2017 r.

Protokołowała: Renata Białoszewska

Protokółsporządzono
dnia 29.09.2017r.

