
 

 

Zawady dnia 25-10-2012 

 

 

S p r a w o z d a n i e 

Wójta Gminy Popów 

 

 

Z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

które dotyczyły Rocznego  Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 

rok. 

Konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2013r.  przeprowadzone zostały w trybie określonym w uchwale nr 

99/XII/2011 Rady gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.  o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Popów wydał zarządzenie ZW.0050.84.2012 z 

dnia 4 października 2012 r. w sprawie  przeprowadzania konsultacji  projektu Programu 

Gminy Popów z organizacji pozarządowych i innymi podmiotami na rok 2013 w którym 

określił, że konsultacje odbędą się w dniach od 5 października 2012 r. do 19 października 

2012 r. Projekt Programu został zamieszczony w dniu 5 października 2012 r. na stronie 

internetowej Gminy Popów  www.gminapopow.pl, na stronie BIP w zakładce „Organizacje 

pozarządowe”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów . 

 

W ramach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały wpłynęły uwagi i pytania, 

zgłoszone przez następującą organizacje i osobę:  

KS Liswarta Popów- Prezes Zarządu K.S Liswarta Popów Pan  Kowalik Jan 

 

 

L.p. Aktualny zapis 

programu 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

organizacji 

Stanowisko 

Wójta 

Gminy 

Popów 
1 VII. Zadania programu 

współpracy: 

1.Zadania w zakresie 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu : 

1) propagowanie wśród 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych aktywności 

ruchowej poprzez 

rozwijanie dyscyplin 

sportowych w zakresie 

VII. Zadania programu 

współpracy: 

1.Zadania w zakresie 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu : 

1) propagowanie wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

aktywności ruchowej poprzez 

rozwijanie dyscyplin sportowych 

w zakresie sportowych gier  

zespołowych, 

Zapis taki będzie 

naszym zdaniem 

bardziej spójny z 

pozostałymi zapisami 

punktu 1 tego 

rozdziału. 

Uwagi nie 

uwzględniono 

 



sportowych gier  

zespołowych, 

 2) prowadzenie zajęć 

treningowych, 

3) organizowanie i udział 

w zawodach sportowych, 

 4) utrzymanie i rozwój 

bazy sportowej, 

rekreacyjnej, sprzętowej. 

 

2. Zadania w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji 

  - pogłębianie wiedzy o 

miejscach historycznych na 

terenie gminy oraz ich 

ochrona, 

  - organizowanie 

konkursów o tematyce 

historycznej, konkursów 

recytatorskich, 

 - organizowanie imprez, 

festynów promujących 

gminę, 

  - kultywowanie tradycji 

regionalnych poprzez 

organizowanie kół 

rękodzielnictwa, 

kulinarnych oraz 

organizowanie wystaw w 

tym zakresie.  

 

 

 2) prowadzenie zajęć 

treningowych, 

3) organizowanie i udział w 

zawodach sportowych w 

zakresie sportowych gier 

zespołowych  

 4) utrzymanie i rozwój bazy 

sportowej, rekreacyjnej, 

sprzętowej. 

 

2. Zadania w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

  - pogłębianie wiedzy o 

miejscach historycznych na 

terenie gminy oraz ich ochrona, 

  - organizowanie konkursów o 

tematyce historycznej, 

konkursów recytatorskich, 

 - organizowanie imprez, 

festynów promujących gminę, 

  - kultywowanie tradycji 

regionalnych poprzez 

organizowanie kół 

rękodzielnictwa, kulinarnych 

oraz organizowanie wystaw w 

tym zakresie.  

 

 

2 VIII. Środki finansowe 

przeznaczone na 

realizację Programu 

1. Rada Gminy Popów 

corocznie uchwalając 

budżet Gminy określa 

wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację Programu, co 

wytycza finansowy 

zakres współpracy 

2. Środki finansowe na 

Realizację Programu w 

kwocie 60000,00 zł  

przeznacza się : 

- na realizację zadań 

publicznych w ramach 

otwartych konkursów ofert. 

3. Środki finansowe na 

realizację konkretnych 

zadań publicznych będą 

przyznawanie 

uprawnionym 

organizacjom w formie 

VIII. Środki finansowe 

przeznaczone na realizację 

Programu 

1. Rada Gminy Popów corocznie 

uchwalając budżet Gminy 

określa wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na 

realizację Programu, co wytycza 

finansowy zakres współpracy 

2. Środki finansowe na realizację 

Programu w kwocie ………….zł   

Środki finansowe na realizację 

Programu zapisane w budżecie 

Gminy Popów na 2013 rok 

przeznacza się  

- w …..% na realizację zadań 

publicznych w ramach 

otwartego konkursu ofert na 

zadania w zakresie 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. 

-- w …..% na realizację zadań 

publicznych w ramach 

otwartego konkursu ofert na 

1.Zarząd daję pod 

rozwagę 

przeredagowanie 

punktu 2 w rozdziale 

8 przez wykreślone 

kwoty dotacji , gdyż 

jest ona zależna od 

uchwały budżetowej 

na rok 2013 , która na 

dzień 

przeprowadzania  

konsultacji nie 

została podjęta. 

2. Skoro używa się 

liczby mnogiej 

konkursy wnosimy o 

możliwość 

przeprowadzania  

dwóch odrębnych 

konkursów  pierwszy 

na zadania w zakresie 

upowszechniania 

kultury fizycznej i 

sportu oraz drugi na 

zadania w zakresie 

kultury , sztuki, 

ochrony dóbr kultury 

Uwagi 

uwzględniono 

w całości co 

do kwoty 

dotacji. 

W dalszej 

części uwag 

nie 

uwzględniono 



dotacji. 

 

zadania w zakresie  kultury , 

sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji. 

 3. Środki finansowe na 

realizację konkretnych zadań 

publicznych będą przyznawanie 

uprawnionym organizacjom w 

formie dotacji. 

 

i tradycji . 

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczone w dniu 30 października  

2012 r. na stronie na stronie BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz przedstawione 

Radzie Gminy wraz z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia Programu. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego, zgodnie z powyższym 

harmonogramem uwagi zostały w części uwzględnione. 

 

Ogółem można stwierdzić, że konsultacje społeczne dotyczące zmiany Programu współpracy 

Urzędu Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego nie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze 

strony organizacji pozarządowych. Zaledwie jedna organizacja wzięła udział w konsultacjach 

społecznych. Tylko jedna organizacja pozarządowa wniosła uwagi do Programu. Uwagi te w 

części  uwzględniono. 

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy Popów projekt Programu do 

uchwalenia. 

 

 

 

            

          WÓJT 

         Bolesław Świtała 


