Protokół

z dwóch spotkań konsultacyjnych projektu Programu współpracy Powiatu
Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

na rok 2019

1. Pierwsze spotkanie konsultacylne projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego

z organizacjamipozarządowymii innymi podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnościpożytku publicznegoi o wolontariaciena rok 2019 rozpoczęłosię o godz.
18.00, w dniu 14 maja 2018 r., w Centmm Dialogu Społecznegoprzy ul. Drzymały 5
w Pruszkowie. Spotkanie prowadził Dariusz Jańczy -- pełnomocnik Starosty Pruszkowskiego
ds. relacji z organizacjami pozarządowymi.

2. Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Sposób konsultacji
Programu został określony uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XLl11/358/2018
z dnia 27 marca 2018 r. jako dwa spotkania konsultacyjne: 14 maja 2018 r. i 10 września
2018 r
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 ftinkdonujące w Powiecie Pmszkowskim.

4. W spotkaniu uczestniczyło 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych omz dwoje
pracowników Starostwa Powiatowego w Pmszkowie: wspomniany pełnomocnik Starosty Dariusz Jańczy oraz główny specjalista w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Pmszkowskiego Renata Białoszewska.

5. Informacja o spotkaniu została opublikowana w Biuletynie Infomiacji Publiczną, na
stronie intemetowej Powiatu Pruszkowskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz
została przekazana do urzędów 6 gmin wchodzących w skład Powiatu Pmszkowskiego,
z prośbą o zamieszczenie na tablicach ogłoszeń tychże urzędów, a w 4 z nich
o przekazanie informacji o spotkaniu konsultacyjnym do sołectw.

z prośbą

6 Podczas spotkania uczestnicy:

1) zaktualizowali dane kontaktowe reprezentowanychprzez siebie organizacji i innych
pomiotów działających w sferze pożytku publicznego;
2)zapoznali się z prezentacją na temat współpracy
z organizacjami pozarządowymi;

Powiatu

Pruszkowskiego

3) wystosowali postulat, aby Program na 2019 r. nie był skierowany na jedną sferę
iorytetową, jak to miało miejsce w 2018 r., ale był zrównoważony tak jak Program na
2017 r l
4) uczestnicy zostali poproszeni, aby wnoszone przez nich uwagi i propozycje do rocznego
programu współpracy, a także proponowaneprzez organizacje zadania do realizacji

l

w 2019 r. zostały przekazane elektronicznie

w terminie do dnia 30.06.2018 r

7. Do Programu nie wpłynęły żadne uwagi.

8. Dwie organizac:jezłożyły propozycje działań na 2019 r., dotowanych przez Powiat
Pruszkowski: Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością
Tęczy" oraz Klub Sportowy ,,Pantera Brwinów"

,,Szlakiem

9. Drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego

z organizacjamipozarządowymii innymi podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnościpożytku publicznegoi o wolontariaciena rok 2019 rozpoczęłosię o godz.
18.00,w dniu 10 września 2018 r., w Centrum Dialogu Społecznegoprzy ul. Drzymały 5
w Pruszkowie. Spotkanie prowadził Dariusz Jańczy.

10. Przedmiotem drugiego spotkania konsultacyjnego był projekt Programu współpracy
Powiatu

Pruszkowskiego

z organizacjami

pozarządowymi

i

innymi

podmiotami

wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019.

11.W spotkaniu uczestniczyło 7

przedstawicieli organizacji oraz dwoje pracowników

StarostwaPowiatowego w Pruszkowie: Dariusz Jańczy i Renata Białoszewska.

12. Prowadzący spotkanie Dariusz Jańczy oraz Renata Białoszewska omówili realizację
współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacljami pozarządowymi w 2018 r. na tle
współpracy w minionych latach.
13. Podczas spotkania uczestnicy:

1) wnieśli postulat, aby w 2019 r. było tylko jedno, a nie dwa spotkaniakonsultacyjne;
2) wmeśli postulat, aby spotkanie konsultacyjne odbyło się do końca czerwca 2019 r.;
3) zapoznali się z nowym kształtemprojektu rocznegoProgramu współpracy;
4) zaakceptowali zapis w projekcie Programu dotyczący dofinansowania przez Powiat
wkładów własnych organizacji, starającychsię o środki Hlnansowezewnętrzne;
5) nie wnieśli innych uwag do projektu Programu.

16. Wobecbraku innych uwag, pytań i tematów do dyskugi

Dariusz Jańczy zakończył

spotkanie.

Protokołowała: Renata Białoszewska.

Protokółsporządzono
dnia 17.09.2018r.
Załącznik: dwie lista obecności: spotkanie konsultacyjne 14.05.2018 r. oraz l0.09.2018 r.
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