
INFORMACJAOWYNIKACHKONSULTACJI

w sprawie projektu rocznego Programu współpracy GminyMiej skiej Włodawa z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLII/216/ 17
Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 11 pażdziernika 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego,
w dniu 13 września 2018 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Włodawy z przedstawicielami
organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 15 organizacji
pozarządowych.

Podczas spotkania został przedstawiony projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z
organizacjami pozarządowymi na rok 2019, zawierający katalog zadań priorytetowych
przewidzianych do zlecania w formie wspierania lub powierzania ich realizacji organizacjom
pozarządowym w roku 2019.
Podczas spotkania przekazano także organizacjom pozarządowym formularz z możliwością
zgłaszania propozycji rozwinięcia katalogu zadań oraz zmian w przedstawionym projekcie.
Z uwagi na przebieg procesu legislacyjnego określono termin przedstawiania propozycji za
pośrednictwem formularza do 27 września 2018 r.

W trakcie spotkania przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro” zgłosiła następującą zmianę w katalogu działań:

Zapis w projekcie Programu współpracy na Sugerowana zmiana (konkretna propozycja2019 rok, do którego zgłaszane są uwagi wraz z nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu), i

nr paragrafu, ustępu, punktu lub propozycja nowego zapisu w projekcie
Programu na 2019 rok i

@ 6 pkt 4 Działania na rzecz osób i

niepełnosprawnych, lit b:
!

b) wspierania organizacji przedsięwzięć b) wspierania organizacji przedsięwzięć
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i

rzecz osób niepełnosprawnych i terapeutycznych na rzecz osób *

niepełnosprawnych i

L
1 J

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w art. 36 przewiduje, że zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych - w tym prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają nacelu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych - mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe
na zlecenie samorządu województwa lub powiatu.
W związku z powyższym zaproponowana zmiana nie może zostać uwzględniona w Programie
współpracy, gdyż Gmina Miejska Włodawa może realizować oraz zlecać tylko takie zadania, które
są jej przypisane przepisami prawa.

Jednocześnie projekt rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019 został w dniu 13 września 2018 r. zamieszczony na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej skiego wraz z informacją o możliwości zgłaszania wniosków za



pośrednictwem załączonego fomularza. Konsultacje W tej formie trwały do 27 września 2018 r.
We wskazanym terminie nie wpłynął żaden wniosek w sprawie zmiany treści projektu Programu
współpracy Gminy Miej skiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Włodawa, 11.10.2018 r.
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