
 

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, projektów uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla 

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym.  

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1682/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku ogłosił 

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

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

Konsultacje przeprowadzone zostały:  

 - za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając w dniach od 2 do 12 maja 2017 roku, e-mail na adres: 

pozytek@powiat.poznan.pl, 

 - w formie dwóch spotkań w których konsultantami ze strony powiatu poznańskiego byli pracownicy 

merytoryczni Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz w formie dyżuru Wicestarosta Poznański. 

Spotkania odbyły się w sali posiedzeń nr 315 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniach  

8 maja 2017 roku w godzinach od 14:00 do 16:45 oraz 11 maja 2017 roku w godzinach od 10:00 do 13:00. 

Konsultacje przeprowadzono dla organizacji działających na terenie powiatu poznańskiego w celu 

poznania ich opinii dotyczących projektów uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji i Aktywności Społecznej. 

Z konsultacji przeprowadzanych za pośrednictwem poczty elektronicznej nie skorzystał żaden podmiot.  

Ze spotkań konsultacyjnych skorzystał jeden podmiot: Poznański Klub Olimpijczyka i Miesięcznik „NASZA 

OKOLICA.PL”. W związku z czym nastąpiła potrzeba podjęcia ustaleń co do konsultowanej uchwały Rady 

Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

 

 



 

Uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji dotyczących określenia szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury a także określenia szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

 

Uwagi zgłoszone podczas spotkań bezpośrednich, które odbyły się  

8 maja 2017 roku w godzinach od 14.00 do 16.45  

oraz 11 maja 2017 roku w godzinach od 10.00 do 13.00  

w sali posiedzeń nr 315 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

Lp. 
 

Regulamin 

Wskazanie 
dotychczasowego 
zapisu w projekcie 

(nr paragrafu i 
punktu) 

 
Zgłoszona uwaga 

 
 

1 Regulamin określający szczegółowe zasady 

i tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości Nagród Sportowych 

Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród 

dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym 

§6.pkt 2. 
 

Doprecyzowanie zasad 
zgłaszania zawodników z 
drużyny przez wnioskodawcę do 
przyznania Nagrody Sportowej 
Powiatu Poznańskiego wobec 
np. kontuzji zawodnika 
będącego w składzie na innym 
etapie rywalizacji. 

2 Regulamin określający szczegółowe zasady 

i tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości Nagród Sportowych 

Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród 

dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym 

§5. pkt 1, lit. a i c. 
 

Rozważenie dodania kategorii 
„kadet” (np. koszykówka, 
siatkówka) przy randze imprez 
kwalifikujących nagradzanych do 
możliwości złożenia wniosku o 
Nagrodę Sportową Powiatu 
Poznańskiego. 
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