
 

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy w 2019r. Gminy 

Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

 

W dniach od 08.11.2018r. do 15.11.2018r. na terenie Gminy Medyka odbywały się 

konsultacje społeczne, których przedmiotem był projekt Programu współpracy gminy 

Medyka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 05 listopada na 

stronie internetowej Gminy, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Dodatkowo 

informacja o konsultacjach wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 została przesłana do organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy. 

W wyznaczonym terminie tj. do 15.11.2017r. do Urzędu Gminy w Medyce 

nie wpłynęły dwie propozycje zmian. 

Nazwa 
organizacji 

Propozycje organizacji pozarządowych 
do Programu Współpracy na rok 2019 

Stanowisko Gminy Medyka 
wraz z uzasadnieniem 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 
Medyckiej 
  

Rozdział VI pkt. 2 organizowanie oraz udział 
w festiwalach, przeglądach, konkursach, 
wystawach, rekonstrukcjach i innych 
wydarzeniach kulturalnych. 

Propozycja została umieszczona 
w projekcie programu współpracy 
na 2019 r. 

 

§8 „Rozszerzenie wykazu zadań, które 
mogą być powierzone Organizacjom może 
zostać dokonane na wniosek Wójta, 
zainteresowanych organizacji po akceptacji 
ich przez Radę Gminy Medyka w drodze 
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Programu. 

Propozycja została umieszczona 
w projekcie programu współpracy 
na 2019 r. 



Uczniowski Klub 
Sportowy 
„JAGIELLONKA”  

Konkurs na realizacje zadań publicznych w 
formie powierzenia zadania z udziałem 
dotacji, aby był ogłaszany z chwilą przyjęcia 
uchwały ws. podjęcia programu współpracy, 
tak aby jak najszybciej mogły zostać 
podpisane  umowy.  

Propozycja odrzucona. Konkurs 
na realizacje zadań publicznych 
może zostać ogłoszony po 
przyjęciu uchwały budżetowej.  

Po uchwaleniu budżetu poinformować 
organizacje o kwocie, jakie zostaną 
przeznaczone na poszczególne zadania.  

Propozycja odrzucona 

Uchwała budżetowa zostaje 
zamieszczona na stronie 
internetowej UG Medyka. 
Poszczególne konkursy oraz 
przeznaczone kwoty zostają 
ogłoszone na co najmniej 21 dni 
przed terminem złożenia oferty w 
związku z powyższym nie ma 
konieczności dodatkowego 
informowania organizacji o 
kwocie, jakie zostaną 
przeznaczone na poszczególne 
zadania. 

 
Przed ogłoszeniem konkursu skonsultować 
z organizacjami treść ofert konkursowych, 
chodzi o wydatki jakie mogą być 
finansowane z ofert np. przy turniejach 
badmintonowych wyjazdowych są koszty 
noclegów i wyżywienia.   

Propozycja nie została wpisana 
do Programu Współpracy na rok 
2019, tym niemniej Gmina widzi 
możliwość zorganizowania 
spotkania w sprawie konsultacji 
treści ofert konkursowych.  

 Podjąć uchwałę o możliwości otrzymywania 
pożyczki przez organizacje w celu realizacji 
programów które są refundowane. 
Organizacje pozarządowe maja większą 
możliwość dofinasowania w niektórych 
programach niż Jednostka  Samorządowa  
np. do 85 %. 

Ewentualna uchwała może 
zostać podjęta po 
przeanalizowaniu zagadnienia 
pod względem prawnym.  

 


