
                 Załącznik nr 1 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STANOWISK  

zgłoszonych w wyniku posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących  projektu Uchwały Rady 

Powiatu Chrzanowskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej 

 

Lp. Nr paragrafu 

 

Proponowane zmiany Uzasadnienie Nazwa zgłaszającego Propozycja ustosunkowania się 

wraz  

z uzasadnieniem 

1.  

§ 2 

Pkt.1 wykreślić słowa: 

kanalizacji, sieci 

wodociągowej 

Pkt. 5 wykreślić słowa: 

mniejszości 

narodowych i 

etnicznych oraz języka 

regionalnego  

Pkt. 6 wykreślić słowa: 

nauki i szkolnictwa 

wyższego 

Pkt.8 wykreślić słowa: 

sportu , krajoznawstwa  

Zadania nie są 

zadaniami 

powiatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykluczenie 

wynikające 

bezpośrednio  

z Ustawy  

o działalności 

pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie 

PRDPP w Chrzanowie  Uwzględnić w całości, zmiana 

istotna dla późniejszej realizacji 

uchwały  

2.  

§ 3 

Pkt. 1 ppkt.6 dopisać: 

jeśli dotyczy 

Ppkt. 7 wykreślić w 

Doprecyzowanie 

zapisów projektu 

uchwały 

PRDPP w Chrzanowie  Uwzględnić w całości, 

uporządkowanie korzystne dla 

beneficjenta 



całości  

Ppkt.9 ustęp c i d 

połączyć w całość” (…) 

20% kosztu realizacji 

zadania oraz informacje 

o ewentualnych innych 

źródłach finansowania” 

Ppkt10. Dopisać „jeśli 

dotyczy” 

Pkt. 3 dopisać : „lista 

osób popierających 

inicjatywę” 

 

Zmiana 

porządkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględnić, określa potrzebę 

realizacji inicjatywy 

3.  

§ 4 

 

 

 

 

 

 

 Pkt.3 dopisać ppkt 6 : 

Przedstawiciel PRDPP  

Uwzględnienie 

przedstawiciela 

PRDPP jako 

reprezentującego 

sektor 

pozarządowy w 

posiedzeniach 

Zespołu ds. 

wspierania 

inicjatyw 

lokalnych  

PRDPP w Chrzanowie  Uwzględnić, podobnie jak   

w komisjach konkursowych  

 

4. 

 

 

 

 

 

§ 5 

Pkt.2 usunąć słowa: 

jako darowiznę 

Istniejący zapis 

jest niejasny z 

punktu widzenia 

beneficjenta 

PRDPP w Chrzanowie  Uwzględnić , doprecyzowanie 

zapisów uchwały  

5. Zał. Nr 1 do projektu 

uchwały – 

Szczegółowe kryteria 

Wprowadzić 

analogiczne zmiany do 

treści kryteriów jak do 

Zmiana 

porządkująca  

 

PRDPP w Chrzanowie  

 

 

Uwzględnić – jeśli uwzględniono 

zmiany w § 2, zmiana porządkująca 

zapisy 



oceny wniosków o 

realizację zadania 

publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej 

paragrafów projektu 

uchwały Kryterium I : 

wykreślić wskazane 

słowa jak w § 2 

 

Kryterium IX 

Wnioskowane 

zaangażowanie środków 

budżetowych powiatu : 

zmienić wagę kryterium 

z 2 na 1 

 

Zmiana punktacji 

maksymalnej z 58 pkt. 

na 52 pkt. 

 

Zmiana punktacji 

minimalnej z 40 pkt. na 

36 pkt. 

 

 

 

 

 

Ustawodawca 

rekomenduje 

społeczny 

bardziej niż  

finansowy 

charakter 

inicjatywy 

lokalnej  

Zmiana 

porządkująca 

 

 

Zmiana 

porządkująca 

 

 

 

 

 

 

PRDPP w Chrzanowie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględnić, zgodnie z intencją 

ustawodawcy. 

 

 


