
Nowe Miasto nad Wartą, dn.  29.09.2016 r. 
 
 

P R O T O K Ó Ł 
 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 
 
 
 Wymagane prawem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach                       
od 12 września do 28 września 2016 r., a ich zasięg terytorialny obejmował 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Nowe Miasto 
nad Wartą. Celem konsultacji społecznych było zapoznanie z uwagami i opiniami 
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                      
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 niniejszej 
ustawy na rok 2017. 

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii                      
w ramach prowadzonych konsultacji i Projektem Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2017 r., zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu. Podmioty zainteresowane otrzymały możliwość przekazania swoich opinii      
i uwag pocztą tradycyjną bądź osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym 
Mieście nad Wartą. 

Dnia 16 września br. na stronie internetowej Urzędu została zamieszczona 
informacja, że w celu dostosowania Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.            
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,               
do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), dokonuje się zmian 
w programie w Rozdziale XIII - Tryb powoływania i zasady działania komisji 
konkursowych do opiniowania  ofert w otwartych konkursach ofert. Program                       
z wprowadzonymi poprawkami ponownie zamieszczono pod informacją.  

W ogłoszeniu dotyczącym konsultacji wyraźnie wskazano przedmiot, termin, 
formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji oraz, że z konsultacji zostanie 
sporządzony protokół. 
 W terminie wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji zgłoszono dwa 
wnioski do przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi.  
 Pierwszy wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” dnia 
14 września 2016 roku. Prezes Stowarzyszenia wnioskowała o wprowadzenie zmian 



w Rozdziale X- Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w sferze: 
zapewnienia osobom bezdomnym pomocy w formach przewidzianych w ustawie                        
o pomocy społecznej. Zmiana dotyczyła zwiększenia środków w zakresie zadania                    
z 20 000,00 zł na 40 000,00 zł.  
Wójt Gminy wyraził zgodę na zwiększenie środków, w związku z powyższym                    
w rozdziale X niniejszego Programu punkt o treści „♦ zapewnienia osobom 
bezdomnym pomocy w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej 
20 000,00 zł” zmienia brzmienie na: 
„♦ zapewnienia osobom bezdomnym pomocy w formach przewidzianych w ustawie 
o pomocy społecznej 40 000,00 zł”. 
 Drugi wniosek został złożony przez Ochotniczą Straż Pożarna w Klęce dnia                       
28 września 2016 roku.   
Prezes Stowarzyszenia wnioskował o wprowadzenie zmian w Rozdziale X- 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania- zmiana dotyczyła 
wprowadzenia punktu pn. „♦ organizacja imprez kulturowych           10 000,00 zł”.     
Wójt Gminy wyraził zgodę na wprowadzenie punktu i zwiększenie środków                      
w obszarze kultury.  
 Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/273/2010 Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą 
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                        
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, protokół                        
z wynikami konsultacji zamieszcza się: na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe 
Miasto nad Wartą w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń                
w Urzędzie Gminy. 
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