Łuków 13.10.2014 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
dotyczących projektu „Rocznego 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 rok 2015”
1. Konsultacje projektu „Rocznego 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 rok 2015”, 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
od 1 października 2014 roku do 10 października 2014 roku.
2. Informacja o możliwości uczestniczenia 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 2015”.
4. W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęły dwa pisemne wnioski złożone przez;
Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją”,
Fundację „Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości”.
5. W wyniku analizy przedstawionych wniosków wystosowano następujące stanowisko
w tej sprawie:
I.

Wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją”:
Propozycję, dotyczącą części VI ,,Priorytetowe zadania publiczne” w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych na rok 2015 w celu zorganizowania kolejnych zawodów Nordic Walking
pod hasłem: III edycja Pucharu Lubelszczyzny Łuków 2015 – odrzucić w całości..
Uzasadnienie: program współpracy z organizacjami zawiera szereg zadań priorytetowych
(np.: upowszechnianie kultury fizycznej, promocja i ochrona zdrowia, działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych) w ramach, których możliwa jest realizacja
wymienionych we wniosku zawodów. Wpisanie do programu konkretnej imprezy jest
niezgodne z prawem. Po ogłoszeniu przez Zarząd Powiatu w Łukowie otwartych
konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015, stowarzyszenie będzie mogło
złożyć swój wniosek o dofinansowanie wymienionych zawodów.

II.

Wniosek złożony przez Fundację Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości:
Propozycję, dotyczącą części V ,,Formy współpracy” w sprawie dodania kolejnego punktu
w brzmieniu „pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych” - uwzględnić w całości

Proponowane zmiany zostały wprowadzone do przedłożonego projektu programu.
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