Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
1. Podstawa prawna konsultacji
1) Uchwała Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2) Zarządzenie Nr 111/2021 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji
projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
2. Cel konsultacji
1) Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uzyskania uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
2) Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Nowotarskiego.

3. Termin konsultacji
Konsultacje trwały od 18.09.2021 r. do 01.10.2021 r.
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4. Podmioty uprawnione do konsultacji
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Formy konsultacji
1) Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można było zgłaszać:
a) elektronicznie na adres: biuropr@nowotarski.pl,
b) faxem na numer (18) 2661344,
c) pisemnie na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, w godzinach pracy urzędu,
przy czym za datę zgłoszenia uznano dzień wpływu formularza konsultacji na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym
Targu,
d) przez e-PUAP na adres skrytki odbiorczej: /StarostwoNT/skrytka.
2) Projekt uchwały podlegający konsultacjom, zarządzenie ws. konsultacji oraz formularz konsultacji zamieszczone zostały w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”, w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
www.nowotarski.pl - w zakładce ogłoszenia.

6. Zestawienie zgłoszonych w ramach konsultacji opinii i uwag oraz stanowisko Zarządu Powiatu Nowotarskiego
W ramach konsultacji jeden uprawniony podmiot zgłosił uwagi.
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Uwagi, opinie i proponowane zmiany

Uzasadnienie proponowanych zmian

I. Dot. § 3 ust. 2 pkt. 3 i 4 - propozycja
wprowadzenia zapisów w następującym
brzmieniu:
1.Cel główny: budowanie partnerstwa
między
administracją
publiczną
i organizacjami
działającymi
na
obszarze Powiatu.
2.Cele szczegółowe:
3) umacnianie świadomości społecznej
poczucia odpowiedzialności za siebie,
swoje otoczenie i wspólnotę, także
poprzez
działania
na
rzecz
ekonomizacji
organizacji
pozarządowych
z terenu
Powiatu
zajmujących się wsparciem osób
wykluczonych,
4) wzmocnienie pozycji organizacji i
zapewnienie im równych z innymi
podmiotami szans w realizacji zadań
publicznych,
w tym
stosowanie
społecznie
odpowiedzialnych
zamówień publicznych dla Podmiotów
Ekonomii Społecznej.

„Lokalne samorządy dysponują różnymi, zarówno
finansowymi, jak i pozafinansowymi formami wsparcia
podmiotów ekonomii społecznej, ale też mogą w
najprostszy sposób wspierać takie przedsiębiorstwa
zlecając
im
odpłatne
wykonywanie
zadań.
Przedsiębiorcy społeczni często dysponują wysokimi
kompetencjami i wiedzą, z której samorząd może
skorzystać
przy
np.
tworzeniu
dokumentów
strategicznych. Mając na uwadze powyższe a także
czerpiąc z doświadczenia MOWES przy współpracy
z PES sugerujemy uwzględnienie w działaniach
strategicznych Powiatu podmiotów ekonomii społecznej
działających lub planujących działać na Państwa terenie.
Ze swojej strony deklarujemy pomoc w tworzeniu
i realizacji planu współpracy z NGO, szczególnie
w prowadzeniu działań zmierzających do aktywizacji
Organizacji Pozarządowych na Państwa Terenie
w zakresie ekonomizacji i tym samym tworzenia
nowych miejsc pracy.
Ponadto art.22 ust.2 ustawy PZP umożliwia
zamawiającemu
zastrzeżenie
w ogłoszeniu
o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
inni wykonawcy, których działalność lub działalność
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

Prezentowane stanowisko organizacji:
„Ekonomia społeczna łączy zarówno
ekonomiczne jak i społeczne aspekty
aktywności obywatelskiej. Jej miejsce
i rolę
w społeczeństwie
wyznacza
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Stanowisko
Zarządu
Powiatu
Nowotarskiego
I.
Proponowanych
zmian
nie
uwzględniono.
Ad. § 3 ust. 2 pkt. 3 Wprowadzenie
zmian na poziomie celu nie jest
wystarczające. Za taką zmianą powinna
iść konkretna propozycja zadania
priorytetowego, ewentualnie wysokość
środków na jego realizację.
Ad. 3 ust. 2 pkt. 4
Stosowanie
społecznie odpowiedzialnych zamówień
publicznych dla Podmiotów Ekonomii
Społecznej jest narzędziem możliwym
do zastosowania na podstawie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Nie ma
potrzeby wskazywania tego narzędzia na
poziomie celu.

Uwagi, opinie i proponowane zmiany

Uzasadnienie proponowanych zmian

specyficzny rodzaj przedsiębiorczości
i zaradności społecznej wynikający z
inicjatywy
obywatelskiej.
Samorząd
lokalny
jest
bardzo
ważny
dla
funkcjonowania
sektora
ekonomii
społecznej. Tworzenie partnerstw JST z
NGO's prowadzących do ekonomizacji
osób wykluczonych z terenu JST, jest
jednym z narzędzi sprawdzających się
doskonale w społecznościach lokalnych,
które zyskują na współpracy samorządu
z przedsiębiorcami społecznymi.

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych.
Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne
odnoszą się do etapów zamówień publicznych, które
uwzględniają jeden lub kilka następujących aspektów:
promocja godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i
prawa pracy, wsparcie społecznego włączenia (w tym
osób niepełnosprawnych, ekonomia społeczna i MSP,
promocja równych szans oraz zasady „dostępny i
przeznaczony
dla
wszystkich”,
włączenie
zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem
uczciwego i etycznego handlu przy poszanowaniu zasad
traktatowych
i dyrektyw
w sprawie
zamówień
publicznych.

Data sporządzenia sprawozdania:
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