
 

Strzeleczki, dnia 09.11.2012r. 

PROTOKÓŁ  

z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy G miny Strzeleczki z 
organizacjami pozarz ądowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalno ści po żytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013  

 

1. Przedmiot konsultacji: 

Na podstawie Uchwały Nr VI/35/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 
24 marca 2011r.  poddano konsultacjom projekt rocznego programu współpracy 
Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013. 

2. Termin konsultacji: 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 16.10.2012r. do 29.10.2012r. 

3. Przebieg konsultacji: 

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w 
ramach prowadzonych konsultacji i projektem  rocznego programu współpracy 
Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013  zostały umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Strzeleczki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przesłane pocztą elektroniczną oraz pocztą 
tradycyjną  organizacjom pozarządowym, które brały udział w otwartych 
konkursach ofert w latach poprzednich. Uwagi i opinie należało składać w 
wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy 
Strzeleczki lub pocztą elektroniczną.   

4. Wyniki konsultacji: 

W konsultacjach wzięły udział 2 organizacje pozarządowe. Opinie zostały 
złożone w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia opinii. Zestawienie 
zgłoszonych opinii wraz z wynikami ich rozpatrzenia zawiera poniższa tabela. 

 

 

 

 



Lp. Nazwa 
organizacji  

Opinie (uwagi lub propozycje zmian) Wyniki rozpatrzenia opinii 

Cel główny i cele szczegółowe współpracy : 

pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, 
starszych i samotnych w środowisku domowym; 
ambulatoryjna i domowa rehabilitacja lecznicza, 
rehabilitacja społeczna 

Zapis mieści się w Programie w § 4 ust. 2 pkt. 2 : 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności 
pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 
niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjna i 
domowa terapia i rehabilitacja lecznicza 

Zasady współpracy : 

 poprzez współfinansowanie przez Urząd Gminy 
Stacji Opieki Caritas oraz Gabinet Rehabilitacyjny 
może w sposób ekonomiczny, profesjonalny i 
terminowy realizować powierzony mu cel 

Zapis mieści się w Programie w § 5 ust. 2 pkt.1 : 
współpraca z organizacjami pozarządowymi 
prowadzona jest w szczególności w formach zlecania 
organizacjom pozarządowym zadań publicznych na 
zasadach określonych w ustawie wraz z udzielaniem 
dotacji na ten cel 

1. Caritas Diecezji 
Opolskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot współpracy i priorytetowe zadania 
publiczne : 

1) Szerzenie zasad chrześcijańskiego 
miłosierdzia 

2) Bezpośrednia i pośrednia działalność 
charytatywna . 

3) Współpraca z instytucjami samorządowymi i 
rządowymi 

4) Opieka nad osobami chorymi, starszymi, 
niepełnosprawnymi i samotnymi. 

5) Prowadzenie placówek opiekuńczych. 
6) Prowadzenie Stacji Opieki Caritas, tj. 

placówek domowej opieki pielęgniarskiej 

 

Zadania z pkt. 4 i 6 mieszczą się w zapisie § 4 ust. 2 
pkt. 2 Programu: działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, 
a w szczególności pielęgnacja w środowisku 
domowym osób chorych, niepełnosprawnych i 
starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i 
rehabilitacja lecznicza. 

Pozostałe propozycje nie zostały uwzględnione, gdyż 
Gmina nie przewiduje współpracy z organizacjami we 
wszystkich sferach zadań publicznych. 



Sposób realizacji programu oraz formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi : 

Od momentu założenia Caritas oraz gabinetu 
Rehabilitacyjnego w Zielinie współfinansowane są 
przez Urząd Gminy w Strzeleczkach i ściśle z nim 
współpracują. Współpracują także z ośrodkami 
Pomocy Społecznej, jednostkami służby zdrowia, 
parafią, rodziną pacjenta i społecznością lokalną. 

Nie uwzględniono. Takich zapisów nie umieszcza się 
w programie. 

 

Caritas Diecezji 
Opolskiej 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
programu :  

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć w 
2013 roku środki finansowe w wysokości 219.000 
zł 

Uwaga nieuwzględniona. Na realizację Programu w 
2013 r. planuje się przeznaczyć środki w wysokości 
nie mniejszej niż w 2012r., tj. kwotę minimum 277.000 
zł 

Przedmiot współpracy i priorytetowe zadania 
publiczne : 

5) propagowanie kultury mniejszości narodowych i 
etnicznych na terenie Gminy Strzeleczki 

Uwaga uwzględniona w Programie – ujęto w § 5 ust 2 
Programu 

2. Zarząd Gminny 
Towarzystwa 
Społeczno-
Kulturalnego 
Niemców na 
Śląsku 
Opolskim w 
Strzeleczkach 

Inne : 

Jako propozycja przeznaczenia środków na ten cel 
prosimy o 27.700 zł 

Uwaga nieuwzględniona w Programie. Zgodnie z 
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) program współpracy 
zawiera m.in. wysokość środków planowanych na 
realizację programu. 

 


