Bogoria,dnia 04.02.2011 roku

PROTOKOŁ
Ze spotkania odbytego w sprawie podsumowania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
publicznego wolontariatu.
Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy ,oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Jednocześnie umieszczony został projekt Programu
współpracy gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
publicznego o wolontariacie na 2011 rok. Celem konsultacji jest zebranie propozycji form
współpracy będących przedmiotem przy tworzeniu Programu współpracy na 2011 rok.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, zgodnie z załączoną do protokołu
listą obecności.Z ramienia gminy udział wzięły: Sekretarz gminy-Maria Kogut i Skarbnik
gminy- Ewa Gajek.
Sekretarz gminy zapoznała zebranych z aktami normatywnymi regulującymi prowadzenie
konsultacji, mówiła na temat Programu współpracy na 2011 rok w którym będą ujęte
priorytetowe zadania do realizacji przez organizacje i inne podmioty. Omówiła cele, zasady,
formy współpracy oraz sposoby pozyskiwania tych zadań. Projekt Programu otrzymał każdy
uczestnik spotkania. Podkreśliła rolę współpracy gminy z tymi podmiotami, która to
współpraca służy budowaniu dialogu obywatelskiego, umacnianiu lokalnych działań,
stwarzanie warunków do powstania i pogłębiania takiej współpracy. Zaznaczyła jednocześnie,
że realizacja tego programu w roku bieżącym będzie innowacyjna i pokaże jakie kierunki
działania podejmą organizacje i inne podmioty w celu poprawy życia społeczności lokalnej
Pani Skarbnik przedstawiła wysokość środków związanych z realizacją zadań o których
mowa w Programie , która w roku 2011 wyniesie 30.000 zł. Jednocześnie zaznaczyła, że
środki te w budżecie gminy przeznaczone są na inicjatywy lokalne .
Głos zabrał Piotr Adamczyk-przedstawiciel UKS „Zorza” Bogoria, który wyraził chęć
zorganizowania gminnych rozgrywek piłki ręcznej, w których wzięliby udział uczniowie ze
wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy.
Przedstawiciele KGW Domoradzice wykazali zainteresowanie podjęcia działań określonych
w $4 ust 6 Programu „ podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”
Zgłosili również zadania dotyczące aktywizacji kobiet bezrobotnych, oraz szerszego udziału
miejscowej ludności w podejmowanych przez KGW i OSP inicjatywach na spędzenie
wspólnie wolnego czasu
Podczas spotkania dyskutowano również o zadaniach realizowanych w ramach tzw. Małych
programów w ramach organizacji Białe Ługi oraz o barierach w pozyskiwaniu środków
unijnych związanych z wkładem własnym.
W trakcie dyskusji dzielono się doświadczeniami w dotychczasowej pracy społecznej, oraz
wymieniano poglądy na temat angażowania się w pracę na rzecz lokalnego środowiska.
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