
Pieszyce 23 października 2012 roku 
 
 
 

Protokół z konsultacji Programu Współpracy Gminy Pieszyce  z 
Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku 

 
 
 
W konstatacjach udział wzięło udział 8 organizacji pozarządowych. 
 
Pisemnie formularze konsultacji złoŜyły organizacje: 
 
ULKS Wielka Sowa, który zgłosił sprawę konieczności kontynuacji remontu siedziby 
klubu przy ul. Kościuszki 6A. Przedstawione zostały równieŜ konkretne propozycje 
wydarzeń sportowych planowanych do organizacji w roku przyszłym. 
 
Proponowane zapisy nie wpływają na treść Programu Współpracy. 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy 
Pieszyce, który przedstawił plan pracy Zarządu na 2013 rok. 
 
Proponowane zapisy nie wpływają na treść Programu Współpracy. 

 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym – 
Koło DzierŜoniów, które wniosku aby w budŜecie gminy zarezerwować kwotę 
10 000 zł na realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych – 
mieszkańców gminy Pieszyce. 
 
Program współpracy przewiduje współpracę i realizację zadań na rzecz 
wspierania osób niepełnosprawnych. Poziom wsparcia zadań określony 
będzie w konkursie ogłoszonym w 2013 r. przy uwzględnieniu budŜetu 
gminy na rok 2013. Proponowane zapisy nie wpływają na treść Programu 
Współpracy. 

 
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufca Ziemi DzierŜoniowskiej z siedzibą w 
DzierŜoniowie, który zaznaczył potrzebę wprowadzenia do tekstu Programu 
Współpracy Priorytetu nr 10 pn. Promocja i organizacja wolontariatu. 
 
Podobne wnioski złoŜyły równieŜ Stowarzyszenie „Heyoka” z siedzibą w 
Pieszycach oraz Fundacja „Ropuch” z siedzibą w DzierŜoniowie. 
 



Wniosek zostanie uwzględniony. Wnioskowane zapisy zostaną 
wprowadzone do Programu Współpracy. 

 

Na spotkaniach indywidualnych ustnie propozycje do Programu Współpracy 
przedstawił wiceprezes MKS Pogoń  Pieszyce, który zwrócił uwagę na potrzebę 
poprawy infrastruktury klubu sportowego i uwzględnienie współpracy gminy z 
organizacjami sportowymi właśnie w tym zakresie. 
 
W sprawie Programu Współpracy odbyło się równieŜ spotkanie z przedstawicielami 
Związku Kombatantów RP i BWP – Koło w Pieszycach. ZKiBWP nie wnosi 
uwag. Zwraca uwagę na konieczność wsparcia organizacyjnego Związku 
Kombatantów przez gminę przy organizacji Świąt Patriotycznych. 
 

Program współpracy przewiduje współpracę i realizację zadań na rzecz 
wspierania osób niepełnosprawnych. Proponowane zapisy nie wpływają na 
treść Programu Współpracy. 

 
 

 
Paweł Brzozowski 

Pełnomocnik ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 

 
 
 
 
 
 
 


