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Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

W celu poznania opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano do konsultacji projekt 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatu. 

W ogłoszeniu wskazano  przedmiot konsultacji, formę, termin oraz właściwą komórkę 

organizacyjną odpowiedzialną za ich przeprowadzenie. 

Pisemne opinie i uwagi organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego  mogły składać w terminie od 28 października do 12 listopada 2020 r. 

Natomiast, zgodnie z ogłoszeniem dnia 5 listopada 2020 r. zostały przeprowadzone otwarte 

konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na wniosek organizacji odbyły 

się one w wersji zdalnej, online poprzez platformę Microsoft Teams. Uczestniczyli w nich: 

Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza, Anna Orszulik-Oślizlok – Cech Rzemieślników i Innych 

Przedsiębiorców oraz Ireneusz Burek - Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE.  

W ramach konsultacji wpłynęła wspólna propozycja  trzech organizacji pozarządowych: Izby 

Gospodarczej Wodzisław Śląski, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców 

w Wodzisławiu Śląskim oraz  Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE.  

Podmioty te proponują wprowadzenie: 

1. W „Rozdziale 7. Priorytetowe zadania publiczne” dodatkowych punktów 6 oraz 7 

o następującej treści: 

„6. Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne w zakresie edukacji: 

1) działania na rzecz kształcenia kadr, 

2) działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego, 



3) wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój 

nauczania kompetencyjnego, nauczania dualnego, rozwoju kwalifikacji mających 

na celu szkolnictwo zawodowe i kształcenie kadr, 

4) wspieranie rozwoju systemu komunikacji trójstronnej (uczeń-szkoła-pracodawca). 

7. Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne w zakresie wsparcia rynku pracy: 

1) podejmowanie inicjatyw i wsparcie działań na rzecz zwiększenia zasobów rynku 

pracy, 

2) działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego opartego na współpracy z 

pracodawcami lokalnymi, 

3) wspieranie inicjatyw i działań mających na celu upowszechnienie, promocję lokalnych 

miejsc pracy, 

4) wspieranie rozwoju „Lokalnej Agencji Pracy”.” 

2. W Rozdziale 8. „Wysokość środków planowanych na realizację Programu” dodatkowych 

punktów 6 i 7 o następującej treści: 

„6) wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji - kwota planowana 45000 zł, 

7) wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia rynku pracy - kwota planowana 

40000 zł.” 

Działając na podstawie § 4 ust. 4 Uchwały Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, Starosta 

przedłożył Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego celem konsultacji projekt 

powyższego aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem. Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Na podstawie uchwały nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdanie 

z przeprowadzonych konsultacji Starosta przedstawia Radzie Powiatu załączając stanowisko 

Zarządu Powiatu odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Powiatu. 

Starosta Wodzisławski 
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Stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące przeprowadzonych konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok”. 

W kwestii propozycji zmiany, która wpłynęła w ramach konsultacji stanowisko Zarządu 

Powiatu Wodzisławskiego jest następujące: 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego mając na uwadze dotychczasową współpracę 

z organizacjami pozarządowymi oraz opinie komórek merytorycznie odpowiedzialnych 

za zadania z zakresu edukacji oraz wsparcia rynku pracy tj. Wydziału Oświaty oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy zdecydował o niewprowadzaniu nowych zadań priorytetowych 

na 2021 rok. 

Po przeprowadzonych konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 

rok” Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. 

postanowił przekazać Radzie Powiatu Wodzisławskiego przygotowany projekt uchwały 

w celu jej podjęcia na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

Stanowisko zostało skierowane do publikacji na stronie internetowej Powiatu.  

Przewodniczący Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 


