Sława, 25 listopada 2019 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławie
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2020 r.
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było przedstawienie organizacjom
projektu rocznego Programu współpracy Gminy Sława w 2020 r. z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wymiana opinii i informacji
oraz podtrzymywanie współpracy. Wraz z projektem uchwały zamieszczono informację o
sposobie i formie przeprowadzenia konsultacji.
Konsultacje projektu ogłoszone zostały w dniu 4 listopada 2019 r. i trwały
do 22 listopada 2019 r. Zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie
nr XXIV/177/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 20 listopada 2019 r. w godzinach 1530-1700
w Urzędzie Miejskim w Sławie. W spotkaniu konsultacyjnym wzięła udział 1 osoba z 1
organizacji pozarządowej. Dwie osoby zgłosiły swoje uwagi do programu podczas rozmowy
telefonicznej.
Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Uchwały Rady
Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy zostały zmieszczone na stronie
internetowej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie. Wszystkie
organizacje aktywnie działające oraz realizujące zadania przy współudziale środków Gminy
Sława zostały poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o
odbywających się konsultacjach.
Do projektu uchwały wniesiono następujące uwagi:

-

zwiększenie środków przeznaczonych na konkursy;

-

zwiększenie środków przeznaczonych na realizację poszczególnych projektów;

-

większe wsparcie inicjatyw związanych z sportem.

Największe trudności organizacji:
-

zbyt mocno sformalizowane procedury konkursowe oraz sprawozdawcze;

-

problemy wynikające z wprowadzenia zmian w wzorach ofert, ramowych umów oraz
sprawozdań z realizacji zadań.
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złożono własnoręczny podpis

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

