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Rajcza 18 listopada 2020r.  

 

Wyniki konsultacji społecznych 

 Na podstawie Uchwały Gminy Rajcza z dnia z dnia 24 stycznia 2012r.  

nr. XXV/104/2012 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z Radą Pożytku 

Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowych tych organizacji. W dniach od 04-11-2020r. do 17-11-2020r. zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne.  

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały była umieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Urzędu Gminy Rajcza oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Rajcza.  

Uwagi do programu można było zgłaszać za pomocą dostępnego formularza, stanowiącego 

załącznik nr. 2 do zarządzenia nr. ORG.0050.224.220 Wójta Gminy Rajcza z dnia  

02-11-2020r.  

W wyznaczonym terminie jedna organizacja pozarządowa wzięła udział w konsultacjach 

 i zgłosiła uwagi merytoryczne do treści projektu uchwały.  

Przedstawiciel Żywieckiej Fundacji Rozwoju : 

Zmiana treści w rozdziale 5. Współpracy §6. 

Współpracę finansową polegającą na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych,  

na zasadach określonych w ustawie, w formie powierzenia bądź wspierania ich realizacji.  

Na zapis: 

Finansowe formy wsparcia współpracy obejmują m.in. zlecenie podmiotom zadań publicznych 

poprzez wybór operatora na mikro dotacje na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zgodnie z art. 16A. 

 

Stanowisko – po konsultacji z radcą prawnym przyjęto stanowisko iż Ustawodawca przewidział  

2 formy współpracy - finansowe i pozafinansowe. Regranting nie jest trzecią formą współpracy. 

W § 9 pkt 2 programu przy opisie współpracy finansowej wymieniono - konkursy, art. 19 a 

i  regranting jako trzecią  dopuszczalną formę współpracy finansowej gminy z organizacjami 

pozarządowymi. Zatem regranting czyli udzielenie dotacji operatorowi konkursu, który je rozdziela 

jako mikro dotacje poszczególnym podmiotom  w zakresie zgodnym z celem dotacji został przez nas 

wskazany jako forma współpracy finansowej wprost w programie. Przy czym każda z tych form 

współpracy finansowej polega na zleceniu realizacji zadania publicznego czy to w formie wsparcia 

(czyli częściowo) czy w formie powierzenia (czyli całościowo). Regranting to najczęściej powierzenie 

realizacji zadania publicznego operatorowi wyłonionemu w drodze konkursu.  

Zatem nie ulega zmianie treść zawarta w rozdziale 5 Formy współpracy §6  ust. 1 

 


