Żnin, dnia 20.04.2016 r.

MOPS.020.6.2.2016
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Uchwały w sprawie
określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
oraz § 5 Uchwały Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Żnin (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
(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2010 r. Nr 150, poz. 1857) podjęto decyzję o przeprowadzeniu
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz
szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie.
Dnia 5 kwietnia 2016 roku Burmistrz Żnina wydał zarządzenie Nr 75/2016 dotyczące
przeprowadzenia

konsultacji

projektu

uchwały

w

sprawie

określenia

wysokości

oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego
na ekonomiczne usamodzielnienie. Projekt w/wym. dokumentu został opublikowany
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie
oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie. Konsultacje były przeprowadzone
w terminie od 6 kwietnia do 19 kwietnia 2016 r. Zgodnie z zarządzeniem konsultacje
polegały

na

wyrażeniu

pisemnej

opinii

przez

na przeprowadzeniu otwartego spotkania konsultacyjnego.

organizacje

pozarządowe

oraz

Dnia 18 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Podczas spotkania przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami
organizacji pozarządowych w sprawie uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe
warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Po przedstawieniu podstawowych założeń uchwały przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żninie, jeden z uczestników spotkania zapytał kto może się zwrócić
o

zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie i w jakiej wysokości może być

on udzielony. Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej . Do projektu uchwały uczestnicy spotkania nie wnieśli żadnych uwag.
W

spotkaniu

wzięło

udział

25

przedstawicieli

następujących

pozarządowych:
1. Stowarzyszenia Miłośników Wsi Wójcin "Brama Pałuk",
2. Związku Mieszkańców Powiatu Żnińskiego,
3. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
4. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi,
5. Żnińskiego Klubu Biegacza "1992",
6. Stowarzyszenia Miłośników Wenecji,
7. Polskiego Związku Niewidomych Koła Żnin,
8. Chóru Męskiego im. Stanisława Moniuszki,
9. Związku Wędkarskiego "Pałuczanin",
10. Uniwersytetu III Wieku im. W. Dobaczewskiej,
11. Rodzinnych Ogródków Działkowych "Pałuczanka",
12. Żnińskiego Towarzystwa Kultury,
13. Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Górskiego "Nasza Góra"
14. Fundacji TV Żnin,
15. Żnińskiego Bractwa Strzeleckiego,
16. Stowarzyszenia Trochę Kultury,
17. Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego ,
18. Stowarzyszenia "Kalejdoskop",
19. Stowarzyszenia Diabetyków,
20. Pałuckiego Oddziału PTTK.

organizacji

Drugą możliwością konsultacji było wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje.
Do dnia

19 kwietnia 2016 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

nie wpłynęły żadne uwagi.
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