Łuków 5.11.2013 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
dotyczących projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2018”
1. Konsultacje projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Łukowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 2018”, zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr II/23/2010 Rady Powiatu w
Łukowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności organizacji
pozarządowych w okresie, w okresie od 2 października 2013 roku do 9 października 2013
roku.
2. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz Projekt Programu Współpracy
wraz z ankietą na potrzeby konsultacji zamieszczone zostały na stronie internetowej
Powiatu Łukowskiego www.starostwolukow.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Łukowie, w zakładce „ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu.
3. Uwagi na wniosku stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należało kierować drogą
elektroniczną na adres e-mail promocja@starostwolukow.pl, lub pisemnie na adres
Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, z dopiskiem: „Konsultacje
dotyczące programu współpracy na rok 2014 - 2018”.
4. W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynął jeden pisemny wniosek złożony przez
Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków.
5. W wyniku analizy przedstawionego wniosku Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa
Polskiego Hufiec Łuków wystosowano następujące stanowisko w tej sprawie:
a) Propozycję, aby w części VI „Priorytetowe zadania publiczne” w pkt. 2
dotyczącym zadań z zakresu oświaty i wychowania dodać lit. c w brzmieniu:
„przygotowanie projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci
i młodzieży” – należy uwzględnić w całości.
b) Propozycję, aby w części VIII „Sposób realizacji programu” dodać pkt. 3
w brzmieniu: „Powiat prowadzi współpracę zarówno z organizacjami
pozarządowymi, które mają swoją siedzibę na terenie Powiatu Łukowskiego, jak
i tymi, które mają swoją siedzibę poza Powiatem Łukowskim, jeżeli wykonują
zadania na rzecz jego mieszkańców.” – należy uwzględnić w całości.
c) Propozycję, aby w części XII „Tryb powołania i sposób działania komisji
konkursowej” nadania nowego brzmienia pkt. 9, mianowicie: „Komisja
Konkursowa obraduje na posiedzeniach otwartych, w których mogą uczestniczyć
jako obserwatorzy przedstawiciele oferentów, media, mieszkańcy powiatu. Termin,
miejsce i czas posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.” – dokonać zmiany
w/w punktu w następujący sposób:
„Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach dwuetapowo. Pierwszy etap
dotyczy otwarcia ofert i zapoznania z ofertami złożonymi na konkurs oferentów
i osoby zainteresowane. W drugim etapie na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału

oferentów odbywa się ocena merytoryczna złożonych ofert. Termin, miejsce i czas
posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.
Uzasadnienie:
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu,
pracownicy
komórek
organizacyjnych
Starostwa
Powiatowego
oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Każdy z członków komisji może
wnieść do protokołu sporządzonego po zakończeniu konkursu, swoje uwagi
o ewentualnych nieprawidłowościach w pracach komisji. Obecność obserwatorów
w czasie obrad komisji jest nieuzasadniona ze względu na to, że zaproponowany w
projekcie programu skład komisji gwarantuje bezstronność i obiektywizm.
d) Propozycję, aby w części XII „Tryb powołania i sposób działania komisji
konkursowej” nadania nowego brzmienia pkt. 10, mianowicie: „Członkowie
Komisji Konkursowej oceniają oferty według priorytetowych kryteriów:
a. liczba adresatów zadania,
b. zasięg terytorialny zadania,
c. udział wolontariuszy pracujących na zasadach ono-profit w realizacji
zadania,
d. innowacyjność zadania,
e. realizacja zadania przez organizacje, które do tej pory nie otrzymały
wsparcia finansowego samorządu powiatowego
oraz innych kryteriów ustalonych w ustawie. Głosowanie odbywa się jawnie,
zwykła większością głosów w obecności, co najmniej połowy pełnego składu. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.” – odrzucić w
całości.
Uzasadnienie:
Konstrukcja art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. poz. 1536), stanowi zamknięty
katalog kryteriów oceny wniosków.

