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OPIS POSTĘPOWANIA

Cel:  współudział  organizacji  pozarządowych  i  innych  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku
publicznego w kształtowaniu rocznych programów współpracy Miasta Płocka z tymi podmiotami. 

Wejście: propozycje  organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego do  rocznych programów współpracy.

1. Do  dnia  30  sierpnia  każdego  roku  organizacje  i  podmioty  objęte  współpracą  w  ramach  Karty
Współpracy Miasta Płocka z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność  Pożytku  Publicznego   składają  do  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds
Organizacji Pozarządowych (zwanego dalej Pełnomocnikiem)  wnioski dotyczące treści Rocznego
Programu Współpracy.

2. Pełnomocnik  w  terminie  10  dni  od  zakończenia  przyjmowania  wniosków  zwołuje  posiedzenie
Zespołu Konsultacyjnego poświęcone wyłącznie ich analizie.

3. Zespół Konsultacyjny na kolegialnym posiedzeniu omawia każdy z wniosków uzgadniając wspólne
stanowisko,  zawarte  następnie  w opinii  do  wniosku.  Stanowisko  to  podlega  przyjęciu  w drodze
głosowania. Dopuszcza się głosowanie nad kilkoma projektami opinii, do przedstawienia których ma
prawo każdy członek Zespołu.

4. Protokół  z  posiedzenia  Zespołu  poświęconego  omówieniu  wniosków  do  Rocznego  Programu
Współpracy jest sporządzany w takiej formie, aby zawierał w szczególności omówienie przebiegu
dyskusji nad  poszczególnymi wnioskami

5. Członkowie Zespołu głosujący przeciwko zaakceptowanej opinii mają prawo zgłoszenia do protokołu
votum separatum ze stosownym uzasadnieniem merytorycznym.

6. W  razie  potrzeby Pełnomocnik  zarządza ponowne posiedzenie,  aż do wyczerpania  materiału  w
postaci złożonych wniosków.

7. Nie później  niż do dnia 7 października Pełnomocnik  przygotowuje  projekt  uchwały przyjmującej
Roczny  Program  Współpracy  na  rok  następny  i  przedkłada   do  zaopiniowania  właściwym
merytorycznie  kierownikom  komórek  organizacyjnych  Urzędu,   zainteresowanym organizacjom  i
podmiotom oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

8. Do  30  października  Pełnomocnik  przyjmuje  uwagi  do  projektu,  które  podlegają  analizie  na
posiedzeniu  Zespołu  i  po  przegłosowaniu  stanowią  podstawę  do  wprowadzenia  ewentualnych
zmian. Posiedzenie jest protokołowane. Członkowie Zespołu mają prawo zgłoszenia do protokołu
votum separatum ze stosownym uzasadnieniem merytorycznym.

9. Nie później niż 7 listopada Pełnomocnik przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Płocka
projekt   uchwały  Rady  Miasta  Płocka  przyjmującej  Roczny  Program  Współpracy,  załączając
protokoły z posiedzeń.

Wyjście: projekt uchwały Rady Miasta Płocka przyjmującej Roczny Program Współpracy.
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