
Informacja  Zarządu  Powiatu  w  Sochaczewie  dotycząca  wyników  konsultacji 
społecznych  projektu  programu  współpracy  Powiatu  Sochaczewskiego  z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
W  dniu  19.10.2011roku  Zarząd  Powiatu  w  Sochaczewie  po  analizie  zestawień 
zgłoszonych opinii z przeprowadzonych konsultacji postanowił.
Uwagi do projektu programu współpracy j/w zgłosiły 3 organizacje:
Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania „Nad Bzurą”,  Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls” oraz Fundacja „Autonomia”.

Zaproponowano  przez  organizacje  pozarządowe  zwiększenie  zakresu 
kompetencji  jednostek  organizacyjnych  powiatu,  które  podejmują  na  bieżąco 
współpracę z organizacjami pożytku publicznego.
Zarząd Powiatu tej  propozycji  nie przyjął, gdyż przygotowanie projektu programu 
współpracy  i  jego  realizacja  odbywa  się  we  współdziałaniu  z  jednostkami 
organizacyjnymi powiatu.
Zaproponowano zwiększenie środków na realizację programu w roku budżetowym 
2012 powyżej kwoty 30 000zł.
Zarząd Powiatu tej propozycji nie przyjął. Proponowana w projekcie programu kwota 
ostatecznie określona będzie przy uchwalaniu budżetu powiatu.
Zaproponowano  wykreślenie  z  projektu  programu  współpracy  terminu  „pożytku 
publicznego” pozostawienie natomiast tylko „organizacje pozarządowe”.
Zarząd  Powiatu  tej  propozycji  nie  przyjął,  zdecydował  natomiast  zastąpić  termin 
pożytku  publicznego  zapisem  organizacje  prowadzące  działalność  pożytku 
publicznego,  który  jest  pojęciem szerszym zgodnie  z  art.3  ustawy  o  działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.
Stanowisko Zarządu Powiatu w kwestii j/w dotyczy całego projektu programu gdzie 
istnieją propozycje wykreślenia terminu „pożytku publicznego”.
Zaproponowano zmiany:
Zmianę zapisu rozdziału III pkt1 projektu programu na zapis pomocniczości- zgodnie 
z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych  powiatu  powinna 
odbywać się przez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast   powiat 
podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności 
sektora pozarządowego.
Zarząd  Powiatu  nie  przyjął  tej  propozycji  zmiany.  Proponowany  w  projekcie 
programu  zapis  zabezpiecza  realizację  potrzeb  wspólnot  samorządowych  przy 
realizacji  zadań  publicznych  przez  organizacje  prowadzące  działalność  pożytku 
publicznego.
Zaproponowano  zmianę  zapisu  rozdziału  III  pkt  3  projektu  programu  na  zapis 
suwerenności- która oznacza, że powiat i organizacje pozarządowe realizując zadania 
publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami.
Zarząd Powiatu nie przyjął tej propozycji mając na uwadze poszanowanie wzajemnej 
niezależności podmiotów w partnerskiej współpracy.
Zaproponowano zmianę poprzez dodanie zapisu w rozdziale IV punkt 4
Koordynator d/s współpracy z organizacjami pożytku publicznego do którego zadań 
należy koordynacja bieżącej współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.



Zarząd  Powiatu  tej  propozycji  nie  przyjął  proponowany  zapis  znajduje  się  w 
rozdziale VII projektu programu.
Zaproponowano w rozdziale V punkt 2 podpunkt 3 wykreślenie zapisu - wspieranie 
działań poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań tj. prace nad 
zalewem w Kozłowie biskupim, mające na celu poprawę stanu wody oraz roślinności 
nad brzegami.
Zarząd Powiatu tej propozycji nie przyjął, gdyż realizacja zadań z zakresu ochrony 
środowiska należy także do zadań powiatu.
Zaproponowano  w rozdziale  VI  punkt  5  dodanie  zapisu  w tym powiatowej  rady 
działalności pożytku publicznego.
Zarząd Powiatu tej propozycji nie przyjął, gdyż na tym etapie nie widzi konieczności 
tworzenia  rady  działalności  pożytku  publicznego.  Wystarczą  zespoły  opiniująco-
doradcze.
Zaproponowano w rozdziale VII dodanie słowa „bieżące” koordynowanie spraw z 
zakresu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
Zarząd Powiatu propozycję przyjął.
Zaproponowano w rozdziale VII zastąpienie zapisu „Główny Specjalista d/s Polityki 
Społecznej  i  Zdrowotnej”  na  zapis  Koordynator  d/s  współpracy  z  organizacjami 
pożytku publicznego.
Zarząd Powiatu propozycji nie przyjął. Wyznaczonym przez Zarząd Koordynatorem 
jest  Główny Specjalista d/s Polityki Społecznej i Zdrowotnej zgodnie z zapisem w 
rozdziale VII pkt.2
Zaproponowano w rozdziale IX dodanie punktu o treści:
W  skład  komisji  konkursowej  wchodzą  osoby  wskazane  przez  organizacje 
pozarządowe,  z  wyłączeniem  osób  wskazanych  przez  organizacje  pozarządowe, 
biorące udział w konkursie. Celem wskazania przez organizacje pozarządowe osób 
do  komisji  konkursowej  zarząd  powiatu  ogłasza  nabór  tych  osób  w  biuletynie 
informacji  publicznej  i  na  stronie  internetowej  starostwa  powiatowego.  Ze 
wskazanych  przez  organizacje  pozarządowe  osób  zarząd  powiatu  wybiera  dwie 
osoby, które wchodzą w skład komisji konkursowej.
Zarząd  Powiatu  propozycję  przyjął  częściowo  bez  ograniczenia  do  dwóch 
przedstawicieli  organizacji  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego,które 
wchodzą w skład komisji konkursowej.
Zarząd Powiatu zdecydował o rozszerzeniu zapisu w rozdziale IX punkt 4 o treść: 
komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje prowadzące 
działalność  pożytku  publicznego  w  przypadkach  wskazanych  w  ustawie  o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. 
U. NR 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).
Zarząd Powiatu w rozdziale X w tytule:
-  wysokość  środków przeznaczonych  na  realizacje  programu-  proponuje  zastąpić 
słowo  przeznaczonych  na  planowanych,  oraz  w  punkcie  2  słowo  przeznaczy  na 
zaplanuje. Jest to zgodne ze zmianami w ustawie j.w. która zacznie obowiązywać od 
listopada br.
Zaproponowano w rozdziale X zmianę zapisu na zapis co najmniej 50.000zł.
Zarząd Powiatu tej propozycji nie przyjął. Proponowana w projekcie programu kwota 



ostatecznie ustalona będzie przy uchwaleniu budżetu powiatu.


