Protokół
ze spotkania konsultacyjnego projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z
organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku
publicznegoi o wolontariacie na rok 2020

1. Spotkanie konsultacyjne

projektu

Programu

współpracy

Powiatu

Pruszkowskiego

z organizacjamipozarządowymii innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 -- odbyło się w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie w dniu 12 czerwca 2020 r.
o godz. 18.00. Spotkanieprowadził Krzysztof Rymuza StarostaPmszkowski.
2. Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizac=jamipozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Sposób konsultacji
Programu został określony uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VIII/80/2019

z dnia21maja2019r.
3. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultaqach były organizac:jepozarządowe

oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie funkcjonujące w Powiecie Pruszkowskim.

4. W spotkaniu uczestniczyło 18 przedstawicieli organizacji pozarządowychoraz Krzysztof
Rymuza -- Starosta Pruszkowski, Michał Landowski -- Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego,
Marta Jendemalik-Dybała -- p.o. Naczelnika Biura Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Renata
Białoszewska -- Główny Specjalista w Biurze Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

5. Infomlacja o spotkaniuzostałaopublikowanaw Biuletynie Informacji Publiczną,
na stronie intemetowd Powiatu Pruszkowskiego, na tablicy ogłoszeńw siedzibie Starostwa
oraz została przekazana do urzędów 6 gmin wchodzących w skład Powiatu Pruszkowskiego,
z prośbą o zamieszczenie na tablicach ogłoszeń tychże urzędów, a w 4 z nich
o przekazanie informacji o spotkaniu konsultacyjnym do sołectw.

z prośbą

6. Starosta Krzysztof Rymuza zapoznał zebranych z realizacją Programu w 2019 r.,

omówić tegoroczne sposoby przyznawania dotacji: otwarte konkursy ofert oraz
tzw. małe granty.
7. Sekretarz

Michał

Landowski

zaoferował

organizacjom

pomoc,

przypominając

o swoUe]

wieloletniej praktyce w działalności NGO.
9. Główny Specjalista Renata Białoszewska zaprezentowała projekt Programu współpracy
na 2020 r.

l

10. Podczas spotkania uczestnicy:
1) zaktualizowali dane kontaktowe reprezentowanych przez siebie organizacji;

2) nie wnieśli uwag do projektu Programu wyrażając opinię, że zawiera on wszystkie
dotychczasowe postulaty wnoszone przez organizacje pozarządowe i w związku z tym
nie wymaga żadnychkorekt ani uzupełnień;
3) uczestnicy spotkaniazostali poinformowani, że wkrótce zostanąpoproszeni- drogą
mailowy -- o składanie wniosków do budżetu na 2020 r.;
11. Wobecbraku uwag, pytań i tematów do dyskuqi
spotkanie.

Protokołowała: Renata Białoszewska.

Protokółsporządzono
dnia 13.06.2019
r.
Załącznik: lista obecności.

GŁÓWNYSPECJALISTA

zń..ńa

Starosta Krzysztof Rymuza zakończył

