Wykaz uwag wniesionych do „Rocznego programu współpracy gminy Wyszków w organizacjami pozarządowymi wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
Lp.

Data
wpływu
uwagi

1.

30.09.2013 Wyszkowski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

2.

30.09.2013 Klub Żeglarski
„Spinaker”

3.

4.

5.

Zgłaszający

Treść uwagi (proponowany
zapis)

Rozdział, ustęp …
którego uwaga
dotyczy

Rozstrzygnięcie Burmistrza
w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
Uwaga
uwzględniona
nieuwzględniona

Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym:
a) Uniwersytet Trzeciego Wieku

Roz. 6

6. z zakresu turystyki i
krajoznawstwa
a) promocja żeglarstwa jako
jednej z form uprawiania
turystyki
30.09.2013 Fundacja
6. nauka, szkolnictwo, edukacja,
Odkryj Pasję
oświata i wychowanie
a) działalność Uniwersytetu dla
Dzieci i Młodzieży
15.10.2013 M.Filipowicz
Dołączyć zamieszczanie
Stowarzyszenie informacji w prasie lokalnej
„Pepisko”

Roz. 6

Uwzględniona:
Dodanie w roz. 6 ust.1
punktu „z zakresu
działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym:
a) Działalność
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku”
Uwzględniona :
dodanie w Roz.6 ust.1 pkt.:
„ z zakresu turystyki i
krajoznawstwa:
a) regaty o puchar
Burmistrza Wyszkowa”

Roz. 5 ust.2 pkt 1

Częściowo uwzględniona –
Roz.5 ust.2 pkt.1 lit.a
dodano „oraz przekazuje
informacje wszystkim
mediom (prasa, radio, TV,
internet) zwyczajowo
otrzymującym informacje
prasowe z konferencji
Burmistrza .

j.w.

Roz. 6 ust.1 pkt 1

Częściowo uwzględniona dodanie w Roz.6 ust.1
pkt1, litery „c”:
„organizacja wydarzenia

B.Osik Hufiec
ZHP Wyszków

upowszechnianie kultury we
wszystkich środowiskach
społecznych poprzez

Uwagi

Nieuwzgledniono –
zadanie realizowane przez
gminę Wyszków w ramach
współpracy z wyższymi
uczelniami.

Roz. 6

Nieuwzgledniono w zakresie
odpłatnego umieszczania
komunikatu:
- Ustawodawca celowo
usunął zapis o konieczności
ogłaszania konkursów w
prasie na wniosek
przedstawicieli NGO,
istniejący kilka lat temu,
mając na uwadze
gospodarność środków
przekazywanych w trybie
konkursu. Koszt ogłoszenia
bywał wyższy niż kwota
przekazywana w ogłaszanym
zadaniu.

Zgłoszone
podczas
spotkania
konsultacyjnego
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6.

j.w.

j.w.

7.

j.w.

j.w.

8.

j.w.

j.w.

9.

j.w.

j.w.

organizowanie imprez
kulturalnych i artystycznych
promujących miasto takich jak
koncerty, festiwale, przeglądy,
występy artystyczne, festyny,
spektakle, konkursy, wystawy,
dyskusje, prelekcje, plenery i
warsztaty plastyczne
Wspieranie projektów z zakresu
szkolenia i współzawodnictwa w
różnych dyscyplinach
sportowych
z zakresu turystyki i
krajoznawstwa:
- organizacja rajdów pieszych
- organizacja rajdów
rowerowych
z zakresu ochrony zdrowia:
a) organizacja szkoleń z zakresu
udzielania pierwszej pomocy w
przedszkolach i szkołach
gminnych
W skład komisji konkursowej
wchodzi minimum trzech
przedstawicieli Burmistrza oraz
dwóch przedstawicieli
organizacji pozarządowych

plenerowego pn.
prezentacja dorobku
kulturalnego gminy
Wyszków„

Nieuwzgledniono –
zadanie realizowane przez
gminę Wyszków i podległe
jej jednostki.

Roz. 6 zad.2

Roz. 6 zad.7

Częściowo uwzględniona :
dodanie w Roz.6 ust.1 pkt.:
„ z zakresu turystyki i
krajoznawstwa:
a) turystyczna impreza na
orientację „INO” zgodna z
zasadami PTTK”

Roz. 6 zad.6

Nieuwzgledniono –
zadanie realizowane w
szkołach prowadzonych
przez gminę Wyszków.

Roz. 12 pkt 1

Nieuwzgledniono –
wprowadzona
autopoprawka wskazuje na
liczbę mnogą przedstawicieli
trzeciego sektora nie
zamykając drogi do
procedowania, gdy nie zgłosi
się żaden przedstawiciel
NGO, co przewiduje również
ustawodawca.
Pozostawienie zapisu z
autopoprawką umożliwia
pracę pozostałym członkom
komisji wobec
ewentualnego braku
zainteresowania
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10.

j.w.

j.w.

Komisja, przystępując do
rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert, dokonuje kolejno
następujących czynności:
1) w części jawnej posiedzenia:
a) otwiera koperty ze złożonymi
ofertami;
b) przedstawia liczbę i rodzaj
złożonych ofert wraz z ich
wartością kwotową.
2) w części niejawnej posiedzenia:
a) ustala, które z ofert spełniają
warunki formalne;
b) odrzuca oferty nie
odpowiadające wymogom
formalnym, czyli niekompletne
i nieprawidłowe oraz zgłoszone
po wyznaczonym terminie;
c) rozpatruje merytorycznie oferty
spełniające warunki formalne;
d) przygotowuje dla Zarządu Gminy
wykaz
ofert,
którym
rekomenduje udzielenie dotacji.

Roz. 12 pkt 2

Częściowo uwzględniona –
Przy ogłoszeniu wyników
podawana będzie zarówno
wnioskowana przez
organizację kwota, jak i
przyznana.
W Roz. 12 dodaje się ustęp
z zapisem:
„Komisja, przystępując do
rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert kolejno:
- ustala, które z ofert
spełniają warunki formalne;
-odrzuca oferty nie
odpowiadające wymogom
formalnym,
- rozpatruje merytorycznie
oferty spełniające warunki
formalne;
- przygotowuje wykaz ofert,
które rekomenduje do
udzielenia dotacji.”

11.

j.w.

j.w.

Wszyscy członkowie komisji
konkursowej maja prawo do
wglądu w dokumentację
stanowiącą podstawę pracy
komisji – zarówno podczas
trwania posiedzeń, w okresie
miedzy posiedzeniami, jak i po
zakończeniu procedury

Roz. 12

Uwzględniono w całości z
dodaniem:
(przez okres roku od
rozstrzygnięcia konkursu).

przedstawicieli NGO
udziałem w pracach komisji
przy jednoczesnym
wskazaniu poprzez l.mng.,
aby przedstawicieli III
sektora było w komisji min.
dwoje.
Nieuwzgledniona – w
zakresie części jawnej, która
służy komisyjnemu otwarciu
ofert – właściwego dla
przetargów.
W 2014r. nie przewidujemy
konieczności składania ofert
w zamkniętych kopertach –
jako ułatwienie procedury.
Oferty są składane w
kancelarii do
zarejestrowania bez kopert,
a zamknięte są otwierane
jak standardowa
korespondencja do
zarejestrowania daty
wpływu w systemie SIDAS.
Z uwagi na powyższe
przedstawienie liczby i
rodzaju ofert następuje
podczas ogłoszenia
wyników.
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12.

j.w.

13.

j.w.

j.w.
14.

konkursowej (przez okres roku)
Paweł Karsznia Z zakresu edukacji i oświaty:
Roz. 6
Fundacja
 wspieranie
pozaszkolnych
Odkryj Pasję
zajęć edukacyjnych dla dzieci
----------------i młodzieży,
Agnieszka
 popularyzacja nauki jako
Długołęcka
obszaru
atrakcyjnych
Stowarzyszenie
poszukiwań i przeżyć,
FormAT
 popularyzacja idei kształce(w rejestracji)
nia przez całe życie, wspieranie kształcenia i doskonalenia
kadry pedagogicznej.
j.w.
z zakresu kultury, sztuki, Roz. 6
ochrony
dóbr
kultury
i
dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie
działalności
związanej z prowadzeniem
młodzieżowych orkiestr,
b) wspieranie
działalności
związanej z prowadzeniem
zespołów wokalnych i/lub
tanecznych,
c) wspieranie
działań
artystycznych – literackich,
muzycznych, plastycznych,
fotograficznych
(plenery,
warsztaty),
popularyzacja
sztuki w społeczeństwie –
wernisaże i wystawy.
j.w.
Z zakresu turystyki i rekreacji:
Roz. 6
o popularyzacja różnych form
rekreacji (rowerowa, konna,
piesza, kajakarstwo),

Nieuwzgledniono –
zadania realizowane w
szkołach prowadzonych
przez gminę Wyszków w
ramach projektów.

Częściowo uwzględniona dodanie w Roz.6 ust.1
pkt1, litery „c”:
„organizacja wydarzenia
plenerowego pn.
prezentacja dorobku
kulturalnego gminy
Wyszków„

Nieuwzglednione w zakresie
realizowanym już przez
gminę Wyszków i podległe
jej jednostki.

Częściowo uwzględniona :
dodanie w Roz.6 ust.1 pkt.:
„ z zakresu turystyki i
krajoznawstwa:
a) organizacja spływu
kajakowego,

Nieuwzglednione –
pozostałe zadania
realizowane przez gminę
Wyszków
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15.

16.

17.

18.

o wspieranie
imprez
turystyczno-rekreacyjnych,
o promocja regionu, zabytków,
kultury, rekreacji i turystyki.
j.w.
Rafał
c) promocja i wspieranie
Roz. 6 ust.1 pkt 1
Młynarski
początkujących zespołów
Wyszkowskie
rockowych, organizacja
Stowarzyszenie koncertów rockowych
Kultury
d) organizacja wydarzeń
Alternatywnej literacko - poetyckich
„Alternator”
j.w.
9. współdziałanie w
Roz. 8 ust.9
nawiązywaniu kontaktów i
współpracy w skali lokalnej,
krajowej i międzynarodowej
28.10.2013 Klub Żeglarski
6. z zakresu turystyki i
Roz. 6
„Spinaker”
krajoznawstwa
a) piknik żeglarski w Wyszkowie
b) regaty o puchar Burmistrza
Wyszkowa
29.10.2013 M.Filipowicz
Turystyczna impreza na
Roz. 6
Stowarzyszenie orientację „INO” zgodna z
„Pepisko”
zasadami KINO PTTK

b) turystyczna impreza na
orientację „INO” zgodna z
zasadami PTTK”

Częściowo uwzględniona dodanie w Roz.6 ust.1
pkt1, lit.b :
„zespołów rockowych”

Uwzględniono w całości.

Częściowo uwzględniona :
dodanie w Roz.6 ust.1 pkt.:
„ z zakresu turystyki i
krajoznawstwa:
a) regaty o puchar
Burmistrza Wyszkowa”

Nieuwzgledniona w zakresie
wprowadzenia tytułu „piknik
żeglarski w Wyszkowie”

Uwzględniona :
dodanie w Roz.6 ust.1 pkt.:
„ z zakresu turystyki i
krajoznawstwa:
a) turystyczna impreza na
orientację „INO” zgodna z
zasadami PTTK”
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