Informacja o wynikach konsultacji społecznych
Na podstawie § 10 uchwały nr XXXVII/317/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia
28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi 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 informuję o wynikach
konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie przyjęcie Programu
współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
5 października 2017 r. Burmistrz Opalenicy wydał zarządzenie nr 159/2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok. Zarządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i wywieszone na tablicy informacyjnej
Urzędu Miejskiego 5 października 2016 r., z ustawowym wyprzedzeniem terminu
rozpoczęcia konsultacji co umożliwiło zapoznanie się wszystkim zainteresowanym z
projektem.
Konsultacje trwały od 12 do 20 października 2017 r. W tym czasie zainteresowani
mogli składać pisemne opinie o projekcie. W ww. okresie do Urzędu Miejskiego na adres
poczty elektronicznej wpłynęły dwa wnioski:
1. Koła Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Tomyślu w dniu 17.10.17 r.
o zwiększenie środków bez wskazania kwoty w zakresie ochrony zdrowia w rozdziale
85195 – rehabilitacja i integracja kobiet po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji i
integracja osób niewidomych i słabo widzących oraz osób z niepełnosprawnością
umysłową. W załączeniu przesłano planowane działania na rok 2018, wniosek
motywowano niskimi świadczeniami rentowymi osób należącymi do Koła.
2. Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koła w Opalenicy – 18.10.17 r., dotyczył zwiększenia środków na
dowozy podopiecznych do placówki w Sielinku w rozdziale 80113. W załączeniu
przedstawiono kosztorys na realizacje dowozów z prośbą o zwiększenie planowanej
kwoty dotacji z 40 tys. zł na 80 tys. zł.

Zgłoszono również wniosek o powiększenie środków w rozdziale 85195 – między
innymi rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową aby grupa ta mogła
skorzystać z tej puli przeznaczonej na dotację, nie wskazano wysokości środków o
jakie należałoby zwiększyć kwotę dotacji w przedmiotowym rozdziale na rok 2018.
Ponadto zgłoszono prośbę o dokonanie zmiany w przyjętej terminologii i zastąpienie
w uchwale

pojęcia osoby z niepełnosprawnością umysłową na osoby z

niepełnosprawnością intelektualną, dzieci i osoby dorosłe ze sprzężeniami, wniosek
ten został przyjęty i dokonana zmiana w projekcie uchwały.
W

związku

z

brakiem

możliwości

podwyższenia

limitów

kwot

przeznaczonych na poszczególne działania w kwestii finansowej pod obrady Rady
Miejskiej został skierowany projekt uchwały w kształcie proponowanym przez
Burmistrza Opalenicy.
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