Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu Współpracy
Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

1. Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi
na rok 2018, zwanego dalej „Programem” zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą
Działalność pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.U. 2016 r. 1817 t. j. z dnia
2016.11.08) oraz Uchwałą Rady Powiatu Dębickiego Nr XL/331/10 z dnia 5 listopada
2010 roku, w terminie od 18 września do 2 października 2017 r.
2. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Programu
zamieszczone zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy
(w zakładce Aktualności - Organizacje pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu został również
przedstawiony do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego.
3. W ramach prowadzonych konsultacji Powiatowa Rada Działalności Pożytku
Publicznego w Dębicy przedstawiła następujące wnioski:
a) wpisać do Programu w §6 zadanie pn. „działalność na rzecz upowszechniania zasad
ruchu drogowego i wspierania bezpieczeństwa publicznego” - wniosek został
uwzględniony.
b) wpisać do Programu w §10 pkt. 3 informację, że sprawozdanie z Programu
przedstawiane przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu może nastąpić po uprzednich
konsultacjach z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego - nie
uwzględniono wniosku, gdyż sprawozdanie z Programu przedstawia tylko i wyłącznie
fakty z realizacji zadania i opiniowanie tego dokumentu jest bezzasadne.
c) wpisać do Programu w §12 pkt. 3, że wyniki postępowania konkursowego
są podawane do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem ofert odrzuconych - nie
uwzględniono wniosku, gdyż zgodnie z Ustawą Działalność pożytku publicznego
i wolontariatu (Dz.U.2016.1817 t. j. z dnia 2016.11.08) art.15 pkt.2 i każdy w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub
odrzucenia oferty.
d) wpisać do Programu w §13 pkt.1, że zmiany w Programie mogą być dokonywane
w trybie uchwały Rady Powiatu Dębickiego, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady
działalności Pożytku Publicznego - wniosek uwzględniono.
4. W ramach konsultacji, nie wpłynął żaden wniosek od organizacji pozarządowych.

