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Informacja o wynikach konsultacji
Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz uchwały Nr LIII/ 248/10 Rady
Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i 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: Wójt Gminy Końskowola informuje o wynikach konsultacji, których
przedmiotem był projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Konsultacje
zostały przeprowadzone w dniach od 1 grudnia 2020 roku do 14 grudnia 2020 roku. Ogłoszenie o
konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola pod adresami:
http://konskowola.info.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-3/
http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=394&p1=szczegoly&p2=1575640

W

ogłoszeniu wskazano formę konsultacji, sposób, miejsce i termin konsultacji. Zainteresowane
organizacje oraz podmioty otrzymały możliwości przekazania swoich opinii i uwag osobiście lub
pocztą elektroniczną. W ramach konsultacji wpłynęły propozycje i uwagi od pięciu organizacji
pozarządowych, dostarczone osobiście oraz pocztą elektroniczną: I. Ochotnicza Straż Pożarna
w Końskowoli – 1. Propozycja dodania w §13 punktu o treści „wspieranie obszaru ratownictwa i
ochrony ludności” oraz uwzględnienie go w podziale środków finansowych planowanych na
realizację Rocznego Programu Współpracy. 2. Jeżeli nie jest to możliwe to propozycja zamiany
zapisu pkt.5 o treści „wypoczynek dzieci i młodzieży” na „wspieranie obszaru ratownictwa i
ochrony ludności”. II. Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów, Zarząd Koła nr 5
w Końskowoli – Propozycja zwiększenia do 12.000 zł kwoty podanej w § 13 pkt 4. III.
Końskowolskie Towarzystwo Społeczno- Regionalne – Propozycja dodania w §13 kolejnego
punktu oraz uwzględnienie go w podziale środków finansowych planowanych na realizację
Rocznego Programu Współpracy – proponowana kwota 10.000 zł. IV. Klub Sportowy „Powiślak”
w Końskowoli – Propozycja zwiększenia do 160.000 zł kwoty podanej w § 13 pkt 1. V.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół „Radość” – Propozycja
zwiększenia do 10.000 zł kwoty podanej w § 13 pkt 2. Uzasadnienie wobec złożonych propozycji i
uwag: I. Ochotnicza Straż Pożarna w Końskowoli – zgłoszone uwagi nie mogą być
uwzględnione. Rozdział środków finansowych na poszczególne zadania zawsze następuje biorąc
pod uwagę złożone zapotrzebowanie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z § 15 pkt.1
Uchwały Nr XII/92/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Gminy Końskowola z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2020 r., przygotowanie Rocznego Programu objęło pozyskanie
informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadań publicznych przez podmioty programu oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych. Od
Ochotniczej Straży Pożarnej nie wpłynęło żadne zapotrzebowanie do budżetu gminy na 2021 r. , w
związku z czym uwagi nie mogą być uwzględnione. II. Polski Związek Emerytów , Rencistów i
Inwalidów, Zarząd Koła nr 5 w Końskowoli – zgłoszone uwagi nie mogą być uwzględnione.
W projekcie Programu przewidziano na realizację zadań publicznych kwotę 252.000 zł. i jest to
kwota, która została zaplanowana w budżecie Gminy Końskowola na 2021 r. Z uwagi na
możliwości finansowe gminy niemożliwe jest zwiększenie kwoty przewidzianej na realizację
Programu. III. Końskowolskie Towarzystwo Społeczno- Regionalne – zgłoszone uwagi nie
mogą być uwzględnione. Rozdział środków finansowych na poszczególne zadania zawsze
następuje biorąc pod uwagę złożone zapotrzebowanie przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie
z § 15 pkt.1 Uchwały Nr XII/92/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 listopada 2019 r. w
sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., przygotowanie Rocznego Programu objęło
pozyskanie informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań publicznych przez podmioty programu oraz priorytetów w realizacji zadań
publicznych. Od Końskowolskiego Towarzystwa Społeczno- Regionalnego nie wpłynęło żadne
zapotrzebowanie do budżetu gminy na 2021 r. , w związku z czym uwagi nie mogą być
uwzględnione. IV. Klub Sportowy „Powiślak” w Końskowoli – zgłoszone uwagi nie mogą być
uwzględnione. W projekcie Programu przewidziano na realizację zadań publicznych kwotę
252.000 zł. i jest to kwota, która została zaplanowana w budżecie Gminy Końskowola na 2021 r. Z
uwagi na możliwości finansowe gminy niemożliwe jest zwiększenie kwoty przewidzianej na
realizację Programu. V. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół
„Radość” – zgłoszone uwagi nie mogą być uwzględnione. W projekcie Programu
przewidziano na realizację zadań publicznych kwotę 252.000 zł. i jest to kwota, która została
zaplanowana w budżecie Gminy Końskowola na 2021 r. Z uwagi na możliwości finansowe gminy
niemożliwe jest zwiększenie kwoty przewidzianej na realizację Programu. Konsultacje uważa się za
ważne. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy
Końskowola.
Wójt Gminy Końskowola /-/Stanisław
Gołębiowski
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