
Wołomin, dnia 5 marca 2018 r.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu "Wołomin odnowa:

wsparcie projektów lokalnych", przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem  

nr 57/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 6 lutego 2018 r.

Konsultacje  społeczne  trwały  od  12  lutego  do  26  lutego  2018  r.  Za  przeprowadzenie

konsultacji  odpowiadał  Wydział  Planowania  Rozwoju  i  Rewitalizacji  Urzędu  Miejskiego  w

Wołominie. 

Zgodnie z zarządzeniem konsultacje miały formę:

1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,

2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,

3. spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 22 oraz 26 lutego 

2018 r.

ODPOWIEDZI NA UWAGI I PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW

1) Drogą elektroniczną nie wpłynęły uwagi dotyczące Regulaminu projektu.
2) W punkcie konsultacyjnym nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące Regulaminu projektu. 
3) Uwagi mieszkańców na spotkaniach otwartych w Urzędzie Miejskim w Wołominie: 

• Uwaga dot. II p. 3 
Uważam, że przewidywana maksymalna kwota dofinansowania na projekty jest za  
niska. 
Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie projektu poprzez zmianę w II p. 3, która  
otrzyma brzmienie: 
Minimalna kwota dofinansowania: 500 zł, maksymalna: 15 000 zł. 

• Uwaga dot. VII p. 17 
Proponuję, aby zgoda właścicieli mieszkań/terenów dotyczyła wszystkich kategorii, nie 
tylko "moje podwórko". 
Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie projektu poprzez zmianę w VII p. 17, która 
otrzyma brzmienie: 
Wymagana jest zgoda większości (51%) właścicieli/zarządców mieszkań/terenów, na 
których będzie realizowany projekt. Wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu. 

• Uwaga dot. IV p. 3 
Proponuję, aby działania w ramach kategorii "mikrowsparcie na działania kulturalno-
animacyjne na podwórkach" dotyczyły więcej niż jednego podwórka. 
Taki zapis w Regulaminie istnieje – projekt w ramach kategorii "moje podwórko" musi 
dotyczyć jednego podwórka, zapis ten nie obowiązuje w pozostałych kategoriach. 
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• Uwaga dot. II p. 5 
Proponuję możliwość udzielenia osobowości prawnej przez organizację pozarządową 
dla wnioskodawców – osób fizycznych chcących składać wniosek w ramach kategorii 
"mikrowsparcie dla organizacji pozarządowych", nie wliczając tych projektów do 
ustalonego limitu 2 projektów. 
Jedyną  kategorią,  w  której  swoich  wniosków nie  mogą  zgłaszać  osoby fizyczne  (tylko
organizacje  pozarządowe)  to  kategoria  "mikrowsparcie  dla  organizacji  pozarządowych",
w  pozostałych  dwóch  wnioskodawcą  mogą  być  osoby fizyczne.  Celem przedsięwzięcia
"mikrowspacie dla  organizacji  pozarządowych"  jest  wsparcie  organizacji  pozarządowych
w ich działaniach statutowych. Nie ma zatem uzasadnienia składania na ten cel wniosków
przez osoby fizyczne. 

AKCJA INFORMACYJNA
Podczas  trwania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy Wołomin  dotyczących

Regulaminu  "Wołomin  odnowa:  wsparcie  projektów  lokalnych"  trwała  akcja  informacyjna.
Rozpoczęła się z dniem 13 lutego 2018 r. od publikacji informacji o konsultacjach w następujących
źródłach przekazu:

 Oficjalnej stronie miasta 
http://wolomin.org/rozpoczynamy-konsultacje/

http://wolomin.org/zapraszamy-na-spotkanie-2/

 Biuletynie Informacji Publicznej 
http://wolomin.bip.net.pl/?a=14275

Akcja informacyjna prowadzona była także w mediach społecznościowych:

 Na oficjalnym profilu facebook Wołomina
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/101
56295784003487/?type=3&theater
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http://wolomin.org/rozpoczynamy-konsultacje/
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/10156295784003487/?type=3&theater
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 Na oficjalnym profilu facebook Burmistrza Wołomina
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 na oficjalnym profilu facebook Wołomińskiej Rady Seniorów
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• Zaproszenie do konsultacji odbyło się również poprzez wysyłanie wiadomości e-mail  do
lokalnych organizacji pozarządowych/ osób aktywnych w Wołominie. 
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