Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Działdowo
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
z dnia 3 grudnia 2018 r.

Projekt uchwały Rady Miasta Działdowo stanowiący załącznik do zarządzenia
nr 109/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 listopada 2018 r. poddano konsultacjom
społecznym w trybie uchwały nr V/57/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje trwały od dnia 22 listopada 2018 r.
do dnia 29 listopada 2018 r. We wskazanym terminie podmioty, o których mowa wyżej, miały
możliwość wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pisemnie.
W wymaganym terminie wpłynęły trzy opinie (w formie pisemnej).
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Działdowie wyraził pozytywną opinię
dotyczącą projektu programu.
Kolejna opinia pochodziła od Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Działdowskiego i dotyczyła braku wyodrębnionych środków przeznaczonych na działania na
rzecz osób w wieku emerytalnym. Nie ma konieczności przypisywania do każdego z zadań
priorytetowych konkretnych kwot. Określone w Programie kwoty wskazane są według działów
i rozdziałów w budżecie i tak np. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym będą
realizowane finansowo zarówno z działu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego jak również ochrona i promocja zdrowia.
Rada
Seniorów
wniosła
o
zwiększenie
środków
finansowych
w obszarze ochrony i promocji zdrowia na profilaktyczne szczepienia przeciw grypie dla osób
w wieku 65+. W ocenie projektodawcy zaproponowane przez Radę Seniorów zadanie możliwe
jest do realizacji w ramach bieżącej działalności Gminy-Miasto Działdowo
w zakresie zdrowia publicznego np. poprzez realizację programu polityki zdrowotnej. Przy
realizacji powyższego zadania można byłoby wówczas korzystać z dofinansowania w ramach
NFZ.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Działdowo przyjmuje powyższe opinie
i nie zgłasza potrzeby zmian w opracowanym projekcie uchwały Rady Miasta Działdowo
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na rok 2019.
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