Sprawozdanie
z konsultacji społecznych Programu współpracy
Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
Dnia 11 września 2013 roku na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl oraz
podstronie śląskich ngosów www.ngo.slaskie.pl umieszczono informację o zamiarze przeprowadzenia
konsultacji społecznych Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na
rok 2014.
11 września 2013 r na stronie www.slaskie.pl oraz www.ngo.slaskie.pl umieszczono przyjęty przez Zarząd
Województwa Śląskiego projekt Programu. Uwagi można było zgłaszać do 24 września 2013 roku za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.stepien@slaskie.pl
W

ramach

konsultacji

społecznych

internetowych

wpłynęły

A. FUNDACJA MNIEJSZOSCI NIEMIECKIEJ
zaproponowano poprawki do § 11:

uwagi

od

WOJEWÓDZTWA

dwóch

podmiotów:

ŚLASKIEGO

–

dopisać działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i języka regionalnego – nie
uwzględniono – zapis taki istnieje w pkt. 2 i brzmi „ wspieranie działań na rzecz zachowania
wielokulturowości regionu oraz kultur mniejszości narodowych z terenu województwa
śląskiego”,
B. FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NORWESKIEJ –
- zaproponowano poprawki w § 11:
dopisać działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
miedzy społeczeństwami o promocje kultury krajów skandynawskich na terenie województwa
śląskiego – nie uwzględniono – zapis o wspieraniu
działań na rzecz współpracy
międzynarodowej realizowanej przez organizacje pozarządowe ze szczególnym
uwzględnieniem regionów partnerskich istnieje w pkt. 3. Zasady wsparcia finansowego są
jednolite dla wszystkich uczestników konkursów, wprowadzenie preferencji dla jednej grupy
rodzić może zarzuty dyskryminacji pozostałych podmiotów,
- zaproponowano poprawki w § 10:
wykreślenie ograniczeń dotyczących braku możliwości przekazania dotacji na remonty
budynków oraz pokrycia utrzymania bieżącego biura podmiotu wykraczające poza realizacje
zadania – nie uwzględniono - organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze
realizacji zadań publicznych zapisanych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego
( Dz.U.z 2010 roku nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w zakresie odpowiadającym zadaniom tych
organów . Środki finansowe z budżetu województwa przeznaczane sa na działania samorządu
województwa zgodnie z katalogiem zadań publicznych o charakterze wojewódzkim.

W ramach konsultacji odbyły się również spotkania z zespołami projektowymi ds. organizacji
pozarządowych
reprezentowanymi przez śląskie parasolowe organizacje pozarządowe w trzech
subregionach, podczas których, zdefiniowane najważniejsze potrzeby zostały zapisane w projekcie
programu.
Za konsultacje społeczne Programu odpowiadała Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych
i Równych Szans - Joanna Stępień.

