
Sprawozdanie
z  przeprowadzonych  konsultacji  projektu  Programu  współpracy  gminy  Wołomin
z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Program reguluje finansową i  pozafinansową współpracę z organizacjami działającymi w sferze
pożytku publicznego na rzecz mieszkańców z terenu gminy Wołomin, określa cele, zasady, formy
i zakres współpracy gminy Wołomin z trzecim sektorem oraz zawiera zadania priorytetowe dla
gminy Wołomin, które zostaną w 2022 roku zrealizowane przy pomocy organizacji pozarządowych.

Projekt programu powstał w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych. Komunikat o możliwości
wzięcia  udziału  w  tworzeniu  projektu  programu  wraz  z  harmonogramem  prac  nad  projektem
programu  oraz  z  drukiem  formularza  propozycji  składanych  do  projektu  programu,  został
przekazany do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie zamieszczone w dniach 19 lipca 2021 r.
na stronie internetowej  Urzędu www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja,  Sport,  Zdrowie,
oraz wysłany drogą elektroniczną do organizacji wpisanych do prowadzonej przez Wydział Polityki
Społecznej Bazy podmiotów sektora pozarządowego. 
Do  przedstawionego  projektu  wpłynęły  dwie  propozycje,  wnioski  nie  zostały  uwzględnione
ponieważ program zawiera już proponowane zadania.

Zgodnie z Zarządzeniem nr  245/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 1 września 2021 r., w dniach od
1  do  30  września  br.  przeprowadzono  konsultacje  projektu  programu  gminy  Wołomin
z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Projekt programu opublikowano w dniu 1 września
br.  w:  BIP Gminy Wołomin w zakładce  Tablice  ogłoszeń/Organizacje  pozarządowe,  na  stronie
internetowej  www.wolomin.org  w  zakładce  NGO,  Edukacja,  Sport,  Zdrowie/Współpraca  
z  organizacjami  pozarządowymi/Konsultacje  projektów  aktów  prawa  miejscowego/Konsultacje
2021 rok. Projekt programu był również udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu w Wydziale
Polityki Społecznej.
Uwagi  do projektu  programu można było zgłaszać  do dnia 30 września  br.  do godz.  13.00 na
e-mail: dialog@wolomin.org.pl. 
W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu.
Na  posiedzeniu  Gminnej  Rady  Pożytku  Publicznego  w  dniu  18  października  2021  r.  Rada
zaproponowała następujące zmiany w treści Programu:

1) z § 9 ust. 2 poz. VII wykreślić pkt 2,
2) w § 9 ust. 2 poz. IV w pkt. 1 planowany termin zmienić na „Grudzień 2021- Marzec 2022”,
3) w § 16- uporządkować mierniki od najważniejszego do najmniej ważnego,
4) w  § 9-  uwzględnić  zadanie  „Działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot  i  społeczności

lokalnych  oraz  działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uwzględniając zaproponowane zmiany Rada zaopiniowała Projekt programu pozytywnie.
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