
Pysznica, dnia 4.11.2013 r. 
 

 

Informacja z przeprowadzonych konsultacji  

 

1. Wójt Gminy Pysznica informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu 

uchwały na temat Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014 

 

2. Ilość podmiotów, które zgłosiły uwagi i opinie: 1 

3. Ilość podmiotów, których uwagi zostały rozpatrzone 1 

4. Ilość podmiotów, których uwagi nie zostały rozpatrzone ze względów formalnych 

0 

5. Uwagi i opinie, które zostały uwzględnione i wpłynęły na zmianę treści projektu 

uchwały  - brak 

6. Uwagi i opinie, które nie zostały uwzględnione wraz z uzasadnieniem 

nieuwzględnienia  

 

Wniosek z opiniami i uwagami do prowadzonych konsultacji złożony przez Fundację 
Fundusz Lokalny SMK dnia 22 października 2013 roku o treści w pkt.8 wniosku: 
 
„W załączniku do Programu współpracy, w części dotyczącej priorytetowych zadań 
publicznych w punkcie 4 i 12:  

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
• promocji i organizacji wolontariatu, 

wnosimy o rozszerzenie zapisów w zakresie jak poniżej: 
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
• promocji i organizacji wolontariatu, w tym wśród młodzieży. 

Ponadto wnosimy o zaplanowanie w budżecie środków finansowych odpowiednio w kwocie 5 
i 3-5 tys. PLN. 
Uzasadnienie: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, współpracuje od wielu lat z Gminą Pysznica 
przy wdrażaniu takich programów jak: "Działaj Lokalnie" i „Młodzi gniewni dla nas pewni”. 
W 2013 dzięki współfinansowaniu programu „Działaj Lokalnie” lokalne organizacje z terenu 
gminy Pysznica realizują działania o łącznej wartości ok. 15 tys. PLN z tego finansowanych z 
budżetu Gminy Pysznica 5 tys. PLN i ze środków Fundacji 10 tys. PLN. W 2013 r. brak 
środków na współpracę przy realizacji inicjatyw młodzieżowych, objętych programem 
partnerskim „Młodzi gniewni…”, którego sygnatariuszem jest również Gmina Pysznica 



uniemożliwił sfinansowanie 3 inicjatyw młodzieżowych grup działania. Zabezpieczenie 
środków w priorytecie „promocji i organizacji wolontariatu, w tym wśród młodzieży” 
pozwolić może na objęcie działaniami młodzieżowe grupy z terenu gminy Pysznica akcją 
Fundacji „:Wygraj w Tysiąca” oraz debatami młodzieżowymi opartymi na metodologii debat 
oksfordzkich. Pragnę zaznaczyć, iż w 2013 r. w ramach w/w działań udało się na terenie                
6 innych gmin wesprzeć pomocą finansową, doradczą, szkoleniową ponad 25 grup 
młodzieżowych, w działaniach których uczestniczyło ponad 200 młodych osób. Byłoby 
wskazane, aby w naszych regionalnych działaniach w roku 2014 uczestniczyła również 
młodzież  z terenu Gminy Pysznica.” 
 
Uzasadnienie nieuwzględnienia uwag w treści programu współpracy: 

1. Nie jest zasadne rozszerzanie zapisu nazwy sfery działania z promocja i organizacja 
wolontariatu na promocja i organizacja wolontariatu, w tym wśród młodzieży bowiem 
nie ma on wpływu na rodzaje zadań jakie w tym obszarze mogą być realizowane. Przy 
obecnym zapisie jest możliwe realizowanie zadań również z zakresu promocji i 
organizacji wolontariatu również wśród młodzieży. W ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie art.4 ust.1 pkt 27 do sfery zadań publicznych  zaliczone 
zostały działania w zakresie „promocji i organizacji wolontariatu; i taki zakres został 
określony w programie współpracy na rok 2014. 

2. W projektowanym budżecie planowane jest zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację programu współpracy. Ich wysokość zależeć będzie od możliwości 
finansowych gminy w tym zakresie. 


