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Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest  związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych 
Dolnego Śląska. DFOP powstała 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego.          
Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 sierpnia 2004 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych    
zrzesza obecnie 164 organizacje pozarządowe.

Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie           
wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie  pojedyncze          
organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska.

Misją DFOP jest działanie na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez: 
-  reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych i administracji publicznej,   
-  konsolidację środowiska organizacji pozarządowych,
-  wspieranie rozwoju inicjatyw społecznych i obywatelskich, 
- wypracowywanie płaszczyzny zasad współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami: administracją publiczną, sektorem 
biznesu, mediami.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmuje następujące działania:
1. koordynowanie bieżącej współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi;
2. opracowanie i realizacja wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. określenie potrzeb w zakresie środków �nansowych na realizację wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi; 

4. udzielenie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem współpracy z 
organizacjami pozarządowymi; 
5. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządo-
wych; 
6. prowadzenie doradztwa oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji niezbędnych dla działalności organizacji pozarządowych; 
7. prowadzenie na podstawie złożonych ankiet bazy danych dolnośląskich organizacji pozarządowych; 
8. przygotowanie projektów uchwał sejmiku i zarządu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku; 
9. współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi; 
10. prowadzenie podstrony www na stronie internetowej Urzędu; 
11. opracowanie niezbędnych dokumentów w zakresie planowania i realizacji budżetu dotyczących zadań Wydziału; 
12. organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań Wydziału; 
13. rozliczanie umów wynikających z zadań realizowanych przez Wydział; 
14. współpraca z właściwą do spraw organizacji pozarządowych Komisją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; 
15. przygotowanie i podpisywanie umów z Oferentami w zakresie działań Wydziału; 
16. nadzór nad realizacją podpisanych umów; 
17. wydanie dyspozycji wypłaty do�nansowania w zakresie realizowanych umów; 
18. prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych zadań; 
19. opracowywanie projektów wniosków, procedur i trybu rozpatrywania ofert i wniosków w zakresie zadań Wydziału; 
20. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
21. prowadzenie badań w zakresie dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego; 
22. obsługa zespołów zadaniowych powołanych przez Marszałka; 
23. inicjowanie umów oraz projektów partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
24. pozyskiwanie środków krajowych i europejskich na realizacje zadań Wydziału.
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Projekt Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji

Cel projektu: Głównym celem projektu jest  wzmocnienie i poprawa jakości konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych              
i uzgadniania polityk publicznych wśród przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku. 

Bene�cjenci: Przedstawiciele administracji   publicznej w tym: Pełnomocnicy NGO lub osoby w urzędzie zajmujące się współpracą                    
z organizacjami pozarządowymi, Przedstawiciele   funkcjonujących Rad Działalności Pożytku Publicznego, Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych

W trakcie działań projektowych zostały zebrane dobre praktyki, które opisane są w poradniku.
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Dobre Praktyki

Konsultacje projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017".

 Konsultacje programu współpracy trwały od 23 maja 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. i prowadzone były w formie pisemnej – na 
formularzu przesłanym drogą pocztową, składanym osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej oraz podczas czterech spotkań 
z podmiotami Programu.  Informacja o konsultacjach zamieszczona została (wraz ze wzorem formularza do zgłaszania uwag i propozycji 
zmian oraz opracowanym zestawem informacji dotyczących istoty, założeń, sposobu przeprowadzenia oraz celu konsultacji społecznych) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, UMWD i Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz w portalu 
internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl; przesłana do pełnomocników powiatowych, miejskich i gminnych zajmujących 
się współpracą z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku – z prośbą o rozpowszechnienie – oraz do organizacji pozarządowych.
 Spotkania konsultacyjne odbywały się w Jeleniej Górze (12 czerwca), Wałbrzychu (14 czerwca), Wrocławiu (17 czerwca) i Legnicy 
(26 czerwca). Były one przeprowadzone w formie warsztatów, metodą Word Cafe, przez współorganizatorów spotkań – organizacje 
pozarządowe (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich). W spotkaniach 
uczestniczyło 108 przedstawicieli podmiotów Programu. 

             Do udziału w konsultacjach zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje), czyli stowarzyszenia, 
fundacje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościelne i wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W trakcie konsultacji organizacje przekazują swoje opinie dotyczące dokumentu, które 
następnie są analizowane przez zespół roboczy oraz wydziały merytoryczne urzędu. Nie każda zgłoszona uwaga była automatycznie 
uwzględniana w docelowej wersji programu, ale każda była dokładnie czytana i rozważana. W czasie spotkań omówiony został projekt 
dokumentu, a uczestnicy spotkania mogli przekazywać swoje uwagi. Była również możliwość zadawania pytań dotyczących projektu 
programu na lata 2014–2017 – uwagi/pytania/propozycje dotyczące zapisów merytorycznych zostały przekazane po spotkaniach do 
analizy przez właściwe wydziały UMWD. Sugestie dotyczące zmian w projekcie programu, które zostały uznane za właściwe, zostały włączo-
ne do dokumentu. Wszystkie organizacje biorące udział w konsultacjach otrzymały informację zwrotną dotyczącą losów ich uwag – czy 
zostały uwzględnione, a jeśli nie, to dlaczego.Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające wykaz zgłoszonych propozycji       
i odniesienie się do nich, zostało zamiesczone na stronach UMWD www.umwd.dolnyslask.pl w zakładkach „Społeczeństwo obywatelskie – 
Aktualności” oraz „Program współpracy z NGO – Sprawozdawczość/konsultacje”, w Biuletynie Informacji Publicznej UM Dolnośląskiego pod 
adresem bip.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”.  

Co w projekcie programu współpracy na lata 2014–2017 nie podlegało konsultacjom? 
Program współpracy powstaje w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
który określa jakie elementy muszą być uwzględnione w tym dokumencie: 

1. cel główny i cele szczegółowe programu,
2. zasady współpracy,
3. zakres przedmiotowy,
4. formy współpracy,

5. priorytetowe zadania publiczne,
6. okres realizacji programu,
7. sposób realizacji programu,
8. wysokość środków planowanych na realizację programu,
9. sposób oceny realizacji programu,
10. informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 W programie nie mogły być powtarzane i zmieniane zapisy, które znajdują się w aktach wyższego rzędu (np. ustawach), a także te, 
które regulowane są uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Zarządzeniami Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zapisy 
programu muszą być spójne z obowiązującym prawem.

 W ostatnich latach prowadzone były także konsultacje społeczne dotyczące kilku ważnych dokumentów, m.in. Konsultacje społeczne 
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej.
 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD) 
 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 rozpoczęły się  8 października 2012 r. i zostały 
zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem przy wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii komunikacyjno-informacyjnych, w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych 
oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie postanowień Strategii. Proces konsultacji zakończył się 18 
grudnia 2012 r.  

 

 Konsultacje były niezwykle intensywnym okresem – w sumie odbyło się ponad 60 spotkań, w tym we wszystkich powiatach regionu. 
W konsultacjach uczestniczyli między innymi przedstawiciele lokalnych samorządów, środowisk gospodarczych, naukowych, studenckich, 
organizacji pozarządowych i mieszkańcy regionu, a także partnerzy z Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Podczas spotkań 
prowadzono żywą debatę nad projektem Strategii i wynikających z niego planach rozwoju oraz wizji Dolnego Śląska w roku 2020. Do 
projektu dokumentu zgłoszono również liczne opinie i uwagi w formie pisemnej i elektronicznej. Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020 jest to dokument, który, miał za zadanie stać się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. 
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu.
Pracę nad tym dokumentem koordynował dr Jerzy Tutaj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - odpowiedzialny za rozwój 
regionalny. Strategia wyraża interes publiczny postrzegany z poziomu regionalnego, a sprawy lokalne rozważa jedynie w zakresie ich 
związków ze sprawami regionu. Strategia jest aktem wyboru – selekcjonuje cele i ogranicza zadania, aby to, co najważniejsze, stało się
realne, poprzez koncentrację środków i kumulację działań. Strategia pomaga zrozumieć powiązania pomiędzy różnymi aspektami rozwoju 
i rozpoznać rolę poszczególnych uczestników tego procesu. Przygotowuje to podstawy przyszłego partnerstwa, proponując każdemu 
świadome włączenie się w realizację zapowiadanych zmian. Strategia jest wspólnym dorobkiem Dolnoślązaków, wyrazem oddolnego 
spojrzenia na region, popartego opiniami ekspertów, komplementarnego do celów określonych w dokumentach krajowych i europeskich. 

 Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej 
 Konsultacje „Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014–2020” prowadzone były w  terminie od 23 października do 
26 listopada w formie pisemnych opinii składanych osobiście, drogą pocztową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie 
do udziału w konsultacjach społecznych umieszczone zostało na stronach internetowych UMWD, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki 
Społecznej, w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz rozesłane do gmin i powiatów województwa dolnośląskiego (do urzędów gminy, 
starostw, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie). Informacja o konsultacjach drogą elektroniczną została 
również przekazana czterem organizacjom pozarządowym zrzeszającym organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego. 
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Konsultacje projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017".

 Konsultacje programu współpracy trwały od 23 maja 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. i prowadzone były w formie pisemnej – na 
formularzu przesłanym drogą pocztową, składanym osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej oraz podczas czterech spotkań 
z podmiotami Programu.  Informacja o konsultacjach zamieszczona została (wraz ze wzorem formularza do zgłaszania uwag i propozycji 
zmian oraz opracowanym zestawem informacji dotyczących istoty, założeń, sposobu przeprowadzenia oraz celu konsultacji społecznych) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, UMWD i Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz w portalu 
internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl; przesłana do pełnomocników powiatowych, miejskich i gminnych zajmujących 
się współpracą z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku – z prośbą o rozpowszechnienie – oraz do organizacji pozarządowych.
 Spotkania konsultacyjne odbywały się w Jeleniej Górze (12 czerwca), Wałbrzychu (14 czerwca), Wrocławiu (17 czerwca) i Legnicy 
(26 czerwca). Były one przeprowadzone w formie warsztatów, metodą Word Cafe, przez współorganizatorów spotkań – organizacje 
pozarządowe (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich). W spotkaniach 
uczestniczyło 108 przedstawicieli podmiotów Programu. 

             Do udziału w konsultacjach zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje), czyli stowarzyszenia, 
fundacje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościelne i wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W trakcie konsultacji organizacje przekazują swoje opinie dotyczące dokumentu, które 
następnie są analizowane przez zespół roboczy oraz wydziały merytoryczne urzędu. Nie każda zgłoszona uwaga była automatycznie 
uwzględniana w docelowej wersji programu, ale każda była dokładnie czytana i rozważana. W czasie spotkań omówiony został projekt 
dokumentu, a uczestnicy spotkania mogli przekazywać swoje uwagi. Była również możliwość zadawania pytań dotyczących projektu 
programu na lata 2014–2017 – uwagi/pytania/propozycje dotyczące zapisów merytorycznych zostały przekazane po spotkaniach do 
analizy przez właściwe wydziały UMWD. Sugestie dotyczące zmian w projekcie programu, które zostały uznane za właściwe, zostały włączo-
ne do dokumentu. Wszystkie organizacje biorące udział w konsultacjach otrzymały informację zwrotną dotyczącą losów ich uwag – czy 
zostały uwzględnione, a jeśli nie, to dlaczego.Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające wykaz zgłoszonych propozycji       
i odniesienie się do nich, zostało zamiesczone na stronach UMWD www.umwd.dolnyslask.pl w zakładkach „Społeczeństwo obywatelskie – 
Aktualności” oraz „Program współpracy z NGO – Sprawozdawczość/konsultacje”, w Biuletynie Informacji Publicznej UM Dolnośląskiego pod 
adresem bip.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”.  

Co w projekcie programu współpracy na lata 2014–2017 nie podlegało konsultacjom? 
Program współpracy powstaje w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
który określa jakie elementy muszą być uwzględnione w tym dokumencie: 

1. cel główny i cele szczegółowe programu,
2. zasady współpracy,
3. zakres przedmiotowy,
4. formy współpracy,

5. priorytetowe zadania publiczne,
6. okres realizacji programu,
7. sposób realizacji programu,
8. wysokość środków planowanych na realizację programu,
9. sposób oceny realizacji programu,
10. informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 W programie nie mogły być powtarzane i zmieniane zapisy, które znajdują się w aktach wyższego rzędu (np. ustawach), a także te, 
które regulowane są uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Zarządzeniami Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zapisy 
programu muszą być spójne z obowiązującym prawem.

 W ostatnich latach prowadzone były także konsultacje społeczne dotyczące kilku ważnych dokumentów, m.in. Konsultacje społeczne 
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej.
 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD) 
 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 rozpoczęły się  8 października 2012 r. i zostały 
zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem przy wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii komunikacyjno-informacyjnych, w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych 
oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie postanowień Strategii. Proces konsultacji zakończył się 18 
grudnia 2012 r.  

 

 Konsultacje były niezwykle intensywnym okresem – w sumie odbyło się ponad 60 spotkań, w tym we wszystkich powiatach regionu. 
W konsultacjach uczestniczyli między innymi przedstawiciele lokalnych samorządów, środowisk gospodarczych, naukowych, studenckich, 
organizacji pozarządowych i mieszkańcy regionu, a także partnerzy z Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Podczas spotkań 
prowadzono żywą debatę nad projektem Strategii i wynikających z niego planach rozwoju oraz wizji Dolnego Śląska w roku 2020. Do 
projektu dokumentu zgłoszono również liczne opinie i uwagi w formie pisemnej i elektronicznej. Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020 jest to dokument, który, miał za zadanie stać się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. 
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu.
Pracę nad tym dokumentem koordynował dr Jerzy Tutaj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - odpowiedzialny za rozwój 
regionalny. Strategia wyraża interes publiczny postrzegany z poziomu regionalnego, a sprawy lokalne rozważa jedynie w zakresie ich 
związków ze sprawami regionu. Strategia jest aktem wyboru – selekcjonuje cele i ogranicza zadania, aby to, co najważniejsze, stało się
realne, poprzez koncentrację środków i kumulację działań. Strategia pomaga zrozumieć powiązania pomiędzy różnymi aspektami rozwoju 
i rozpoznać rolę poszczególnych uczestników tego procesu. Przygotowuje to podstawy przyszłego partnerstwa, proponując każdemu 
świadome włączenie się w realizację zapowiadanych zmian. Strategia jest wspólnym dorobkiem Dolnoślązaków, wyrazem oddolnego 
spojrzenia na region, popartego opiniami ekspertów, komplementarnego do celów określonych w dokumentach krajowych i europeskich. 

 Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej 
 Konsultacje „Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014–2020” prowadzone były w  terminie od 23 października do 
26 listopada w formie pisemnych opinii składanych osobiście, drogą pocztową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie 
do udziału w konsultacjach społecznych umieszczone zostało na stronach internetowych UMWD, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki 
Społecznej, w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz rozesłane do gmin i powiatów województwa dolnośląskiego (do urzędów gminy, 
starostw, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie). Informacja o konsultacjach drogą elektroniczną została 
również przekazana czterem organizacjom pozarządowym zrzeszającym organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego. 
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Konsultacje projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017".

 Konsultacje programu współpracy trwały od 23 maja 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. i prowadzone były w formie pisemnej – na 
formularzu przesłanym drogą pocztową, składanym osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej oraz podczas czterech spotkań 
z podmiotami Programu.  Informacja o konsultacjach zamieszczona została (wraz ze wzorem formularza do zgłaszania uwag i propozycji 
zmian oraz opracowanym zestawem informacji dotyczących istoty, założeń, sposobu przeprowadzenia oraz celu konsultacji społecznych) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, UMWD i Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz w portalu 
internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl; przesłana do pełnomocników powiatowych, miejskich i gminnych zajmujących 
się współpracą z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku – z prośbą o rozpowszechnienie – oraz do organizacji pozarządowych.
 Spotkania konsultacyjne odbywały się w Jeleniej Górze (12 czerwca), Wałbrzychu (14 czerwca), Wrocławiu (17 czerwca) i Legnicy 
(26 czerwca). Były one przeprowadzone w formie warsztatów, metodą Word Cafe, przez współorganizatorów spotkań – organizacje 
pozarządowe (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich). W spotkaniach 
uczestniczyło 108 przedstawicieli podmiotów Programu. 

             Do udziału w konsultacjach zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje), czyli stowarzyszenia, 
fundacje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościelne i wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W trakcie konsultacji organizacje przekazują swoje opinie dotyczące dokumentu, które 
następnie są analizowane przez zespół roboczy oraz wydziały merytoryczne urzędu. Nie każda zgłoszona uwaga była automatycznie 
uwzględniana w docelowej wersji programu, ale każda była dokładnie czytana i rozważana. W czasie spotkań omówiony został projekt 
dokumentu, a uczestnicy spotkania mogli przekazywać swoje uwagi. Była również możliwość zadawania pytań dotyczących projektu 
programu na lata 2014–2017 – uwagi/pytania/propozycje dotyczące zapisów merytorycznych zostały przekazane po spotkaniach do 
analizy przez właściwe wydziały UMWD. Sugestie dotyczące zmian w projekcie programu, które zostały uznane za właściwe, zostały włączo-
ne do dokumentu. Wszystkie organizacje biorące udział w konsultacjach otrzymały informację zwrotną dotyczącą losów ich uwag – czy 
zostały uwzględnione, a jeśli nie, to dlaczego.Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające wykaz zgłoszonych propozycji       
i odniesienie się do nich, zostało zamiesczone na stronach UMWD www.umwd.dolnyslask.pl w zakładkach „Społeczeństwo obywatelskie – 
Aktualności” oraz „Program współpracy z NGO – Sprawozdawczość/konsultacje”, w Biuletynie Informacji Publicznej UM Dolnośląskiego pod 
adresem bip.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”.  

Co w projekcie programu współpracy na lata 2014–2017 nie podlegało konsultacjom? 
Program współpracy powstaje w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
który określa jakie elementy muszą być uwzględnione w tym dokumencie: 

1. cel główny i cele szczegółowe programu,
2. zasady współpracy,
3. zakres przedmiotowy,
4. formy współpracy,

5. priorytetowe zadania publiczne,
6. okres realizacji programu,
7. sposób realizacji programu,
8. wysokość środków planowanych na realizację programu,
9. sposób oceny realizacji programu,
10. informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 W programie nie mogły być powtarzane i zmieniane zapisy, które znajdują się w aktach wyższego rzędu (np. ustawach), a także te, 
które regulowane są uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Zarządzeniami Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zapisy 
programu muszą być spójne z obowiązującym prawem.

 W ostatnich latach prowadzone były także konsultacje społeczne dotyczące kilku ważnych dokumentów, m.in. Konsultacje społeczne 
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej.
 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD) 
 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 rozpoczęły się  8 października 2012 r. i zostały 
zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem przy wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii komunikacyjno-informacyjnych, w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych 
oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie postanowień Strategii. Proces konsultacji zakończył się 18 
grudnia 2012 r.  

 

 Konsultacje były niezwykle intensywnym okresem – w sumie odbyło się ponad 60 spotkań, w tym we wszystkich powiatach regionu. 
W konsultacjach uczestniczyli między innymi przedstawiciele lokalnych samorządów, środowisk gospodarczych, naukowych, studenckich, 
organizacji pozarządowych i mieszkańcy regionu, a także partnerzy z Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Podczas spotkań 
prowadzono żywą debatę nad projektem Strategii i wynikających z niego planach rozwoju oraz wizji Dolnego Śląska w roku 2020. Do 
projektu dokumentu zgłoszono również liczne opinie i uwagi w formie pisemnej i elektronicznej. Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020 jest to dokument, który, miał za zadanie stać się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. 
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu.
Pracę nad tym dokumentem koordynował dr Jerzy Tutaj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - odpowiedzialny za rozwój 
regionalny. Strategia wyraża interes publiczny postrzegany z poziomu regionalnego, a sprawy lokalne rozważa jedynie w zakresie ich 
związków ze sprawami regionu. Strategia jest aktem wyboru – selekcjonuje cele i ogranicza zadania, aby to, co najważniejsze, stało się
realne, poprzez koncentrację środków i kumulację działań. Strategia pomaga zrozumieć powiązania pomiędzy różnymi aspektami rozwoju 
i rozpoznać rolę poszczególnych uczestników tego procesu. Przygotowuje to podstawy przyszłego partnerstwa, proponując każdemu 
świadome włączenie się w realizację zapowiadanych zmian. Strategia jest wspólnym dorobkiem Dolnoślązaków, wyrazem oddolnego 
spojrzenia na region, popartego opiniami ekspertów, komplementarnego do celów określonych w dokumentach krajowych i europeskich. 

 Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej 
 Konsultacje „Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014–2020” prowadzone były w  terminie od 23 października do 
26 listopada w formie pisemnych opinii składanych osobiście, drogą pocztową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie 
do udziału w konsultacjach społecznych umieszczone zostało na stronach internetowych UMWD, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki 
Społecznej, w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz rozesłane do gmin i powiatów województwa dolnośląskiego (do urzędów gminy, 
starostw, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie). Informacja o konsultacjach drogą elektroniczną została 
również przekazana czterem organizacjom pozarządowym zrzeszającym organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego. 



Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Nabycińska 19, pok. 409 53-677  Wrocław    
tel./faks 71 793 23 24, e-mail:dfop@dfop.org.pl

www.dfop.org.pl

Lider projektu              Partner  projektu

Dobre Praktyki

Konsultacje projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017".

 Konsultacje programu współpracy trwały od 23 maja 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. i prowadzone były w formie pisemnej – na 
formularzu przesłanym drogą pocztową, składanym osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej oraz podczas czterech spotkań 
z podmiotami Programu.  Informacja o konsultacjach zamieszczona została (wraz ze wzorem formularza do zgłaszania uwag i propozycji 
zmian oraz opracowanym zestawem informacji dotyczących istoty, założeń, sposobu przeprowadzenia oraz celu konsultacji społecznych) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, UMWD i Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz w portalu 
internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl; przesłana do pełnomocników powiatowych, miejskich i gminnych zajmujących 
się współpracą z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku – z prośbą o rozpowszechnienie – oraz do organizacji pozarządowych.
 Spotkania konsultacyjne odbywały się w Jeleniej Górze (12 czerwca), Wałbrzychu (14 czerwca), Wrocławiu (17 czerwca) i Legnicy 
(26 czerwca). Były one przeprowadzone w formie warsztatów, metodą Word Cafe, przez współorganizatorów spotkań – organizacje 
pozarządowe (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich). W spotkaniach 
uczestniczyło 108 przedstawicieli podmiotów Programu. 

             Do udziału w konsultacjach zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje), czyli stowarzyszenia, 
fundacje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościelne i wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W trakcie konsultacji organizacje przekazują swoje opinie dotyczące dokumentu, które 
następnie są analizowane przez zespół roboczy oraz wydziały merytoryczne urzędu. Nie każda zgłoszona uwaga była automatycznie 
uwzględniana w docelowej wersji programu, ale każda była dokładnie czytana i rozważana. W czasie spotkań omówiony został projekt 
dokumentu, a uczestnicy spotkania mogli przekazywać swoje uwagi. Była również możliwość zadawania pytań dotyczących projektu 
programu na lata 2014–2017 – uwagi/pytania/propozycje dotyczące zapisów merytorycznych zostały przekazane po spotkaniach do 
analizy przez właściwe wydziały UMWD. Sugestie dotyczące zmian w projekcie programu, które zostały uznane za właściwe, zostały włączo-
ne do dokumentu. Wszystkie organizacje biorące udział w konsultacjach otrzymały informację zwrotną dotyczącą losów ich uwag – czy 
zostały uwzględnione, a jeśli nie, to dlaczego.Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające wykaz zgłoszonych propozycji       
i odniesienie się do nich, zostało zamiesczone na stronach UMWD www.umwd.dolnyslask.pl w zakładkach „Społeczeństwo obywatelskie – 
Aktualności” oraz „Program współpracy z NGO – Sprawozdawczość/konsultacje”, w Biuletynie Informacji Publicznej UM Dolnośląskiego pod 
adresem bip.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”.  

Co w projekcie programu współpracy na lata 2014–2017 nie podlegało konsultacjom? 
Program współpracy powstaje w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
który określa jakie elementy muszą być uwzględnione w tym dokumencie: 

1. cel główny i cele szczegółowe programu,
2. zasady współpracy,
3. zakres przedmiotowy,
4. formy współpracy,

5. priorytetowe zadania publiczne,
6. okres realizacji programu,
7. sposób realizacji programu,
8. wysokość środków planowanych na realizację programu,
9. sposób oceny realizacji programu,
10. informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 W programie nie mogły być powtarzane i zmieniane zapisy, które znajdują się w aktach wyższego rzędu (np. ustawach), a także te, 
które regulowane są uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Zarządzeniami Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zapisy 
programu muszą być spójne z obowiązującym prawem.

 W ostatnich latach prowadzone były także konsultacje społeczne dotyczące kilku ważnych dokumentów, m.in. Konsultacje społeczne 
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej.
 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD) 
 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 rozpoczęły się  8 października 2012 r. i zostały 
zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem przy wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii komunikacyjno-informacyjnych, w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych 
oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie postanowień Strategii. Proces konsultacji zakończył się 18 
grudnia 2012 r.  

 

 Konsultacje były niezwykle intensywnym okresem – w sumie odbyło się ponad 60 spotkań, w tym we wszystkich powiatach regionu. 
W konsultacjach uczestniczyli między innymi przedstawiciele lokalnych samorządów, środowisk gospodarczych, naukowych, studenckich, 
organizacji pozarządowych i mieszkańcy regionu, a także partnerzy z Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Podczas spotkań 
prowadzono żywą debatę nad projektem Strategii i wynikających z niego planach rozwoju oraz wizji Dolnego Śląska w roku 2020. Do 
projektu dokumentu zgłoszono również liczne opinie i uwagi w formie pisemnej i elektronicznej. Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020 jest to dokument, który, miał za zadanie stać się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. 
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu.
Pracę nad tym dokumentem koordynował dr Jerzy Tutaj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - odpowiedzialny za rozwój 
regionalny. Strategia wyraża interes publiczny postrzegany z poziomu regionalnego, a sprawy lokalne rozważa jedynie w zakresie ich 
związków ze sprawami regionu. Strategia jest aktem wyboru – selekcjonuje cele i ogranicza zadania, aby to, co najważniejsze, stało się
realne, poprzez koncentrację środków i kumulację działań. Strategia pomaga zrozumieć powiązania pomiędzy różnymi aspektami rozwoju 
i rozpoznać rolę poszczególnych uczestników tego procesu. Przygotowuje to podstawy przyszłego partnerstwa, proponując każdemu 
świadome włączenie się w realizację zapowiadanych zmian. Strategia jest wspólnym dorobkiem Dolnoślązaków, wyrazem oddolnego 
spojrzenia na region, popartego opiniami ekspertów, komplementarnego do celów określonych w dokumentach krajowych i europeskich. 

 Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej 
 Konsultacje „Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014–2020” prowadzone były w  terminie od 23 października do 
26 listopada w formie pisemnych opinii składanych osobiście, drogą pocztową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie 
do udziału w konsultacjach społecznych umieszczone zostało na stronach internetowych UMWD, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki 
Społecznej, w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz rozesłane do gmin i powiatów województwa dolnośląskiego (do urzędów gminy, 
starostw, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie). Informacja o konsultacjach drogą elektroniczną została 
również przekazana czterem organizacjom pozarządowym zrzeszającym organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego. 
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Konsultacje Planów działania na rok 2014
 W 2013  r.  zostały przeprowadzone dwukrotnie konsultacje społeczne dokumentów programowych, czyli Planów działania na rok 
2014. Pierwsze konsultacje trwały od sierpnia do września, drugie od października do listopada. 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych: 
–  zgłaszanie uwag mailowo za pośrednictwem formularza dostępnego do pobrania ze stron internetowych: www.efs.dolnyslask.pl; 
www.pokl.dwup.pl oraz stron internetowych Regionalnych Ośrodków EFS;
– konsultacje z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego (WKDS) oraz Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WRZ);
–  organizacja w dniu 9 września 2013 r. spotkania, na którym istniała możliwość rozmowy z  pracownikami Instytucji Pośredniczącej                
nt. propozycji związanych z PD 2014–2015. 
Zaproszenia były rozpowszechniane za pomocą stron internetowych IP, IP2, RO EFS oraz pism do przedstawicieli środowisk merytorycznie 
powiązanych z obszarem interwencji POKL.
W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie 24 uwagi, z czego: 6 uwzględniono, 1 częściowo uwzględniono, 7 nie uwzględniono,     
10 uwag sklasy�kowano jako wątpliwości, na które złożono wyjaśnienia. 

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
 Konsultacje rozpoczęły się 28 października i zakończyły 2 grudnia.
Informacje o rozpoczęciu konsultacji zostały zamieszczone w wydaniu Gazety Wrocławskiej oraz Gazety Wyborczej. Komunikaty                         
o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zostały umieszczone na  stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa       
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
Na stronie www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl stworzono i uruchomiono aplikację w formie formularza uwag dającą możliwość wszystkim 
zainteresowanym stronom na przesyłanie uwag, komentarzy lub propozycji zmian dokumentu. Istniała również możliwość przesyłania 
uwag za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

 Marszałek WD wystosował pismo zapraszające do wzięcia udziału w konsultacjach do ponad 550 podmiotów na Dolnym Śląsku.
Konsultacje społeczne trwały 36 dni, podczas których zorganizowano 36 spotkań mających na celu zaprezentowanie założeń Projektu RPO 
WD 2014–2020. Odbyła się konferencja inaugurująca w Jeleniej Górze (28 października), 3 konferencje subregionalne (w Wałbrzychu –           
4 listopada, we Wrocławiu – 6 listopada i Legnicy – 13 listopada). Zorganizowano 27 spotkań z władzami oraz środowiskami lokalnymi          
w każdym powiecie. Dodatkowe spotkania informacyjno-konsultacyjne zostały przeprowadzone m.in. z partnerami społeczno-                     
gospodarczymi (Rada Ekonomii Społecznej, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego),                  
środowiskiem naukowym.
 Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 1300 osób, w tym ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje społeczne w ramach projektu pt. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”.

 Mieszkańcy Gmin wchodzących w skład aglomeracji wałbrzyskiej uczestniczyli w konsultacjach społecznych.
Zgromadzone informacje miały duże znaczenie, ponieważ pozwoliły one przyczynić się do poprawy systemu realizacji usług publicznych 
w celu zwiększenia ich efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Budżet Obywatelski Świdnica
 Druga edycja budżetu obywatelskiego w Świebodzicach. Mieszkańcy ponownie zaproponowali, na co chcieliby wydać budżetowe            
pieniądze w roku 2015. Pierwszy etap inicjatywy - składanie wniosków, ruszył już 16 kwietnia 2014 roku. Do końca wakacji, czyli do                 
31 sierpnia, jest czas na propozycje. Można to robić na trzy sposoby: wysyłając zgłoszenie drogą mailową, złożyć osobiście w Wydziale     
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej lub skorzystać z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz. 

 Na tym etapie uwzględnione zostaną także wnioski złożone przed terminem 16 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu pierwszego etapu, w drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom         
magistratu, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady �nansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które otrzymają 
największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

Konsultacje społeczne w Piechowicach dotyczące przekształcenia  osiedli: Michałowice, Górzyniec, Pakoszów wraz z Piastowem 
we wsie.

 W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Piechowic, w których mogli wypowiedzieć się 
czy są za przekształceniem trzech osiedli: Udział w nich mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Piechowic.
Gmina na stronie internetowej prowadziła kampanię informacyjną. Powstał plakat, którego celem było przybliżenie mieszkańcom zalet 
pomysłu. Wśród nich wymieniano możliwość pozyskania środków na: budowę dróg, chodników, kanalizacji, placów zabaw, parkingów, 
boisk, świetlic, wyposażenie szkół i przedszkoli, trasy spacerowe i szlaki turystyczne, rozbudowę sieci internetowej, budowę lub remont 
obiektów, imprezy i promowanie lokalnych produktów, zakładanie i rozwój małych �rm oraz zakup różnorodnego sprzętu.

Konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego
 W marcu i kwietniu 2013 roku odbywały się konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego. Celem było                
poznanie opinii mieszkańców powiatu o proponowanej przez Miasto Legnica zmianie granic administracyjnych miasta i powiatu. Zmiana 
miała dotyczyć rozszerzenie granic administracyjnych poprzez włączenie części terytorium sąsiednich gmin Krotoszyce i Miłkowice do 
miasta Legnicy, a także włączenie do miasta: części obrębu Białka z gminy Krotoszyce, części obrębu Jaszków z gminy Krotoszyce oraz 
części obrębu Lipce z gminy Miłkowice.

Konsultacje Społeczne dot. planu transportu zbiorowego
 W listopadzie 2013 roku odbyły się w Legnicy Konsultacje społeczne dotyczące planu transportowego
Mieszkańcy Legnicy mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego”. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, 
z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.     
Opracowany dokument posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale 
przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz       
propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.
Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać można było do 28 listopada 2013 r. 
w następującej formie: drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną, a także bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Legnicy.

Konsultacje Społeczne dot. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Województwa Dolnośląskiego"

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 stycznia 2014 roku zaprosił do Legnicy wszystkich mieszkańców województwa, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, środowisk naukowych czy też innych           
instytucji na spotkanie konsultacyjne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa                    
Dolnośląskiego". W ramach konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Planu                  
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego". Projekt Planu Transportowego, wraz      
z formularzem zgłoszenia uwag, zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 
 Termin konsultacji: od dnia 08.07.2013 r. do dnia 19.07.2013 r. 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami  pozarządo-
wymi i innymi podmiotami. 
W dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie 
projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami      
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 Termin konsultacji: od dnia 10.07.2014 r. do dnia 25.07.2014 r.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
W dniu 02.07.2014 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
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Konsultacje Planów działania na rok 2014
 W 2013  r.  zostały przeprowadzone dwukrotnie konsultacje społeczne dokumentów programowych, czyli Planów działania na rok 
2014. Pierwsze konsultacje trwały od sierpnia do września, drugie od października do listopada. 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych: 
–  zgłaszanie uwag mailowo za pośrednictwem formularza dostępnego do pobrania ze stron internetowych: www.efs.dolnyslask.pl; 
www.pokl.dwup.pl oraz stron internetowych Regionalnych Ośrodków EFS;
– konsultacje z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego (WKDS) oraz Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WRZ);
–  organizacja w dniu 9 września 2013 r. spotkania, na którym istniała możliwość rozmowy z  pracownikami Instytucji Pośredniczącej                
nt. propozycji związanych z PD 2014–2015. 
Zaproszenia były rozpowszechniane za pomocą stron internetowych IP, IP2, RO EFS oraz pism do przedstawicieli środowisk merytorycznie 
powiązanych z obszarem interwencji POKL.
W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie 24 uwagi, z czego: 6 uwzględniono, 1 częściowo uwzględniono, 7 nie uwzględniono,     
10 uwag sklasy�kowano jako wątpliwości, na które złożono wyjaśnienia. 

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
 Konsultacje rozpoczęły się 28 października i zakończyły 2 grudnia.
Informacje o rozpoczęciu konsultacji zostały zamieszczone w wydaniu Gazety Wrocławskiej oraz Gazety Wyborczej. Komunikaty                         
o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zostały umieszczone na  stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa       
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
Na stronie www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl stworzono i uruchomiono aplikację w formie formularza uwag dającą możliwość wszystkim 
zainteresowanym stronom na przesyłanie uwag, komentarzy lub propozycji zmian dokumentu. Istniała również możliwość przesyłania 
uwag za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

 Marszałek WD wystosował pismo zapraszające do wzięcia udziału w konsultacjach do ponad 550 podmiotów na Dolnym Śląsku.
Konsultacje społeczne trwały 36 dni, podczas których zorganizowano 36 spotkań mających na celu zaprezentowanie założeń Projektu RPO 
WD 2014–2020. Odbyła się konferencja inaugurująca w Jeleniej Górze (28 października), 3 konferencje subregionalne (w Wałbrzychu –           
4 listopada, we Wrocławiu – 6 listopada i Legnicy – 13 listopada). Zorganizowano 27 spotkań z władzami oraz środowiskami lokalnymi          
w każdym powiecie. Dodatkowe spotkania informacyjno-konsultacyjne zostały przeprowadzone m.in. z partnerami społeczno-                     
gospodarczymi (Rada Ekonomii Społecznej, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego),                  
środowiskiem naukowym.
 Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 1300 osób, w tym ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje społeczne w ramach projektu pt. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”.

 Mieszkańcy Gmin wchodzących w skład aglomeracji wałbrzyskiej uczestniczyli w konsultacjach społecznych.
Zgromadzone informacje miały duże znaczenie, ponieważ pozwoliły one przyczynić się do poprawy systemu realizacji usług publicznych 
w celu zwiększenia ich efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Budżet Obywatelski Świdnica
 Druga edycja budżetu obywatelskiego w Świebodzicach. Mieszkańcy ponownie zaproponowali, na co chcieliby wydać budżetowe            
pieniądze w roku 2015. Pierwszy etap inicjatywy - składanie wniosków, ruszył już 16 kwietnia 2014 roku. Do końca wakacji, czyli do                 
31 sierpnia, jest czas na propozycje. Można to robić na trzy sposoby: wysyłając zgłoszenie drogą mailową, złożyć osobiście w Wydziale     
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej lub skorzystać z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz. 

 Na tym etapie uwzględnione zostaną także wnioski złożone przed terminem 16 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu pierwszego etapu, w drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom         
magistratu, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady �nansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które otrzymają 
największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

Konsultacje społeczne w Piechowicach dotyczące przekształcenia  osiedli: Michałowice, Górzyniec, Pakoszów wraz z Piastowem 
we wsie.

 W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Piechowic, w których mogli wypowiedzieć się 
czy są za przekształceniem trzech osiedli: Udział w nich mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Piechowic.
Gmina na stronie internetowej prowadziła kampanię informacyjną. Powstał plakat, którego celem było przybliżenie mieszkańcom zalet 
pomysłu. Wśród nich wymieniano możliwość pozyskania środków na: budowę dróg, chodników, kanalizacji, placów zabaw, parkingów, 
boisk, świetlic, wyposażenie szkół i przedszkoli, trasy spacerowe i szlaki turystyczne, rozbudowę sieci internetowej, budowę lub remont 
obiektów, imprezy i promowanie lokalnych produktów, zakładanie i rozwój małych �rm oraz zakup różnorodnego sprzętu.

Konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego
 W marcu i kwietniu 2013 roku odbywały się konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego. Celem było                
poznanie opinii mieszkańców powiatu o proponowanej przez Miasto Legnica zmianie granic administracyjnych miasta i powiatu. Zmiana 
miała dotyczyć rozszerzenie granic administracyjnych poprzez włączenie części terytorium sąsiednich gmin Krotoszyce i Miłkowice do 
miasta Legnicy, a także włączenie do miasta: części obrębu Białka z gminy Krotoszyce, części obrębu Jaszków z gminy Krotoszyce oraz 
części obrębu Lipce z gminy Miłkowice.

Konsultacje Społeczne dot. planu transportu zbiorowego
 W listopadzie 2013 roku odbyły się w Legnicy Konsultacje społeczne dotyczące planu transportowego
Mieszkańcy Legnicy mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego”. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, 
z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.     
Opracowany dokument posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale 
przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz       
propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.
Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać można było do 28 listopada 2013 r. 
w następującej formie: drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną, a także bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Legnicy.

Konsultacje Społeczne dot. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Województwa Dolnośląskiego"

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 stycznia 2014 roku zaprosił do Legnicy wszystkich mieszkańców województwa, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, środowisk naukowych czy też innych           
instytucji na spotkanie konsultacyjne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa                    
Dolnośląskiego". W ramach konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Planu                  
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego". Projekt Planu Transportowego, wraz      
z formularzem zgłoszenia uwag, zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 
 Termin konsultacji: od dnia 08.07.2013 r. do dnia 19.07.2013 r. 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami  pozarządo-
wymi i innymi podmiotami. 
W dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie 
projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami      
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 Termin konsultacji: od dnia 10.07.2014 r. do dnia 25.07.2014 r.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
W dniu 02.07.2014 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
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Konsultacje Planów działania na rok 2014
 W 2013  r.  zostały przeprowadzone dwukrotnie konsultacje społeczne dokumentów programowych, czyli Planów działania na rok 
2014. Pierwsze konsultacje trwały od sierpnia do września, drugie od października do listopada. 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych: 
–  zgłaszanie uwag mailowo za pośrednictwem formularza dostępnego do pobrania ze stron internetowych: www.efs.dolnyslask.pl; 
www.pokl.dwup.pl oraz stron internetowych Regionalnych Ośrodków EFS;
– konsultacje z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego (WKDS) oraz Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WRZ);
–  organizacja w dniu 9 września 2013 r. spotkania, na którym istniała możliwość rozmowy z  pracownikami Instytucji Pośredniczącej                
nt. propozycji związanych z PD 2014–2015. 
Zaproszenia były rozpowszechniane za pomocą stron internetowych IP, IP2, RO EFS oraz pism do przedstawicieli środowisk merytorycznie 
powiązanych z obszarem interwencji POKL.
W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie 24 uwagi, z czego: 6 uwzględniono, 1 częściowo uwzględniono, 7 nie uwzględniono,     
10 uwag sklasy�kowano jako wątpliwości, na które złożono wyjaśnienia. 

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
 Konsultacje rozpoczęły się 28 października i zakończyły 2 grudnia.
Informacje o rozpoczęciu konsultacji zostały zamieszczone w wydaniu Gazety Wrocławskiej oraz Gazety Wyborczej. Komunikaty                         
o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zostały umieszczone na  stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa       
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
Na stronie www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl stworzono i uruchomiono aplikację w formie formularza uwag dającą możliwość wszystkim 
zainteresowanym stronom na przesyłanie uwag, komentarzy lub propozycji zmian dokumentu. Istniała również możliwość przesyłania 
uwag za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

 Marszałek WD wystosował pismo zapraszające do wzięcia udziału w konsultacjach do ponad 550 podmiotów na Dolnym Śląsku.
Konsultacje społeczne trwały 36 dni, podczas których zorganizowano 36 spotkań mających na celu zaprezentowanie założeń Projektu RPO 
WD 2014–2020. Odbyła się konferencja inaugurująca w Jeleniej Górze (28 października), 3 konferencje subregionalne (w Wałbrzychu –           
4 listopada, we Wrocławiu – 6 listopada i Legnicy – 13 listopada). Zorganizowano 27 spotkań z władzami oraz środowiskami lokalnymi          
w każdym powiecie. Dodatkowe spotkania informacyjno-konsultacyjne zostały przeprowadzone m.in. z partnerami społeczno-                     
gospodarczymi (Rada Ekonomii Społecznej, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego),                  
środowiskiem naukowym.
 Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 1300 osób, w tym ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje społeczne w ramach projektu pt. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”.

 Mieszkańcy Gmin wchodzących w skład aglomeracji wałbrzyskiej uczestniczyli w konsultacjach społecznych.
Zgromadzone informacje miały duże znaczenie, ponieważ pozwoliły one przyczynić się do poprawy systemu realizacji usług publicznych 
w celu zwiększenia ich efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Budżet Obywatelski Świdnica
 Druga edycja budżetu obywatelskiego w Świebodzicach. Mieszkańcy ponownie zaproponowali, na co chcieliby wydać budżetowe            
pieniądze w roku 2015. Pierwszy etap inicjatywy - składanie wniosków, ruszył już 16 kwietnia 2014 roku. Do końca wakacji, czyli do                 
31 sierpnia, jest czas na propozycje. Można to robić na trzy sposoby: wysyłając zgłoszenie drogą mailową, złożyć osobiście w Wydziale     
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej lub skorzystać z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz. 

 Na tym etapie uwzględnione zostaną także wnioski złożone przed terminem 16 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu pierwszego etapu, w drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom         
magistratu, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady �nansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które otrzymają 
największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

Konsultacje społeczne w Piechowicach dotyczące przekształcenia  osiedli: Michałowice, Górzyniec, Pakoszów wraz z Piastowem 
we wsie.

 W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Piechowic, w których mogli wypowiedzieć się 
czy są za przekształceniem trzech osiedli: Udział w nich mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Piechowic.
Gmina na stronie internetowej prowadziła kampanię informacyjną. Powstał plakat, którego celem było przybliżenie mieszkańcom zalet 
pomysłu. Wśród nich wymieniano możliwość pozyskania środków na: budowę dróg, chodników, kanalizacji, placów zabaw, parkingów, 
boisk, świetlic, wyposażenie szkół i przedszkoli, trasy spacerowe i szlaki turystyczne, rozbudowę sieci internetowej, budowę lub remont 
obiektów, imprezy i promowanie lokalnych produktów, zakładanie i rozwój małych �rm oraz zakup różnorodnego sprzętu.

Konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego
 W marcu i kwietniu 2013 roku odbywały się konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego. Celem było                
poznanie opinii mieszkańców powiatu o proponowanej przez Miasto Legnica zmianie granic administracyjnych miasta i powiatu. Zmiana 
miała dotyczyć rozszerzenie granic administracyjnych poprzez włączenie części terytorium sąsiednich gmin Krotoszyce i Miłkowice do 
miasta Legnicy, a także włączenie do miasta: części obrębu Białka z gminy Krotoszyce, części obrębu Jaszków z gminy Krotoszyce oraz 
części obrębu Lipce z gminy Miłkowice.

Konsultacje Społeczne dot. planu transportu zbiorowego
 W listopadzie 2013 roku odbyły się w Legnicy Konsultacje społeczne dotyczące planu transportowego
Mieszkańcy Legnicy mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego”. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, 
z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.     
Opracowany dokument posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale 
przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz       
propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.
Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać można było do 28 listopada 2013 r. 
w następującej formie: drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną, a także bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Legnicy.

Konsultacje Społeczne dot. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Województwa Dolnośląskiego"

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 stycznia 2014 roku zaprosił do Legnicy wszystkich mieszkańców województwa, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, środowisk naukowych czy też innych           
instytucji na spotkanie konsultacyjne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa                    
Dolnośląskiego". W ramach konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Planu                  
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego". Projekt Planu Transportowego, wraz      
z formularzem zgłoszenia uwag, zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 
 Termin konsultacji: od dnia 08.07.2013 r. do dnia 19.07.2013 r. 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami  pozarządo-
wymi i innymi podmiotami. 
W dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie 
projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami      
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 Termin konsultacji: od dnia 10.07.2014 r. do dnia 25.07.2014 r.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
W dniu 02.07.2014 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
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Konsultacje Planów działania na rok 2014
 W 2013  r.  zostały przeprowadzone dwukrotnie konsultacje społeczne dokumentów programowych, czyli Planów działania na rok 
2014. Pierwsze konsultacje trwały od sierpnia do września, drugie od października do listopada. 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych: 
–  zgłaszanie uwag mailowo za pośrednictwem formularza dostępnego do pobrania ze stron internetowych: www.efs.dolnyslask.pl; 
www.pokl.dwup.pl oraz stron internetowych Regionalnych Ośrodków EFS;
– konsultacje z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego (WKDS) oraz Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WRZ);
–  organizacja w dniu 9 września 2013 r. spotkania, na którym istniała możliwość rozmowy z  pracownikami Instytucji Pośredniczącej                
nt. propozycji związanych z PD 2014–2015. 
Zaproszenia były rozpowszechniane za pomocą stron internetowych IP, IP2, RO EFS oraz pism do przedstawicieli środowisk merytorycznie 
powiązanych z obszarem interwencji POKL.
W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie 24 uwagi, z czego: 6 uwzględniono, 1 częściowo uwzględniono, 7 nie uwzględniono,     
10 uwag sklasy�kowano jako wątpliwości, na które złożono wyjaśnienia. 

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
 Konsultacje rozpoczęły się 28 października i zakończyły 2 grudnia.
Informacje o rozpoczęciu konsultacji zostały zamieszczone w wydaniu Gazety Wrocławskiej oraz Gazety Wyborczej. Komunikaty                         
o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zostały umieszczone na  stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa       
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
Na stronie www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl stworzono i uruchomiono aplikację w formie formularza uwag dającą możliwość wszystkim 
zainteresowanym stronom na przesyłanie uwag, komentarzy lub propozycji zmian dokumentu. Istniała również możliwość przesyłania 
uwag za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

 Marszałek WD wystosował pismo zapraszające do wzięcia udziału w konsultacjach do ponad 550 podmiotów na Dolnym Śląsku.
Konsultacje społeczne trwały 36 dni, podczas których zorganizowano 36 spotkań mających na celu zaprezentowanie założeń Projektu RPO 
WD 2014–2020. Odbyła się konferencja inaugurująca w Jeleniej Górze (28 października), 3 konferencje subregionalne (w Wałbrzychu –           
4 listopada, we Wrocławiu – 6 listopada i Legnicy – 13 listopada). Zorganizowano 27 spotkań z władzami oraz środowiskami lokalnymi          
w każdym powiecie. Dodatkowe spotkania informacyjno-konsultacyjne zostały przeprowadzone m.in. z partnerami społeczno-                     
gospodarczymi (Rada Ekonomii Społecznej, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego),                  
środowiskiem naukowym.
 Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 1300 osób, w tym ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje społeczne w ramach projektu pt. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”.

 Mieszkańcy Gmin wchodzących w skład aglomeracji wałbrzyskiej uczestniczyli w konsultacjach społecznych.
Zgromadzone informacje miały duże znaczenie, ponieważ pozwoliły one przyczynić się do poprawy systemu realizacji usług publicznych 
w celu zwiększenia ich efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Budżet Obywatelski Świdnica
 Druga edycja budżetu obywatelskiego w Świebodzicach. Mieszkańcy ponownie zaproponowali, na co chcieliby wydać budżetowe            
pieniądze w roku 2015. Pierwszy etap inicjatywy - składanie wniosków, ruszył już 16 kwietnia 2014 roku. Do końca wakacji, czyli do                 
31 sierpnia, jest czas na propozycje. Można to robić na trzy sposoby: wysyłając zgłoszenie drogą mailową, złożyć osobiście w Wydziale     
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej lub skorzystać z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz. 

 Na tym etapie uwzględnione zostaną także wnioski złożone przed terminem 16 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu pierwszego etapu, w drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom         
magistratu, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady �nansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które otrzymają 
największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

Konsultacje społeczne w Piechowicach dotyczące przekształcenia  osiedli: Michałowice, Górzyniec, Pakoszów wraz z Piastowem 
we wsie.

 W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Piechowic, w których mogli wypowiedzieć się 
czy są za przekształceniem trzech osiedli: Udział w nich mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Piechowic.
Gmina na stronie internetowej prowadziła kampanię informacyjną. Powstał plakat, którego celem było przybliżenie mieszkańcom zalet 
pomysłu. Wśród nich wymieniano możliwość pozyskania środków na: budowę dróg, chodników, kanalizacji, placów zabaw, parkingów, 
boisk, świetlic, wyposażenie szkół i przedszkoli, trasy spacerowe i szlaki turystyczne, rozbudowę sieci internetowej, budowę lub remont 
obiektów, imprezy i promowanie lokalnych produktów, zakładanie i rozwój małych �rm oraz zakup różnorodnego sprzętu.

Konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego
 W marcu i kwietniu 2013 roku odbywały się konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego. Celem było                
poznanie opinii mieszkańców powiatu o proponowanej przez Miasto Legnica zmianie granic administracyjnych miasta i powiatu. Zmiana 
miała dotyczyć rozszerzenie granic administracyjnych poprzez włączenie części terytorium sąsiednich gmin Krotoszyce i Miłkowice do 
miasta Legnicy, a także włączenie do miasta: części obrębu Białka z gminy Krotoszyce, części obrębu Jaszków z gminy Krotoszyce oraz 
części obrębu Lipce z gminy Miłkowice.

Konsultacje Społeczne dot. planu transportu zbiorowego
 W listopadzie 2013 roku odbyły się w Legnicy Konsultacje społeczne dotyczące planu transportowego
Mieszkańcy Legnicy mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego”. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, 
z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.     
Opracowany dokument posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale 
przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz       
propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.
Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać można było do 28 listopada 2013 r. 
w następującej formie: drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną, a także bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Legnicy.

Konsultacje Społeczne dot. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Województwa Dolnośląskiego"

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 stycznia 2014 roku zaprosił do Legnicy wszystkich mieszkańców województwa, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, środowisk naukowych czy też innych           
instytucji na spotkanie konsultacyjne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa                    
Dolnośląskiego". W ramach konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Planu                  
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego". Projekt Planu Transportowego, wraz      
z formularzem zgłoszenia uwag, zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 
 Termin konsultacji: od dnia 08.07.2013 r. do dnia 19.07.2013 r. 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami  pozarządo-
wymi i innymi podmiotami. 
W dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie 
projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami      
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 Termin konsultacji: od dnia 10.07.2014 r. do dnia 25.07.2014 r.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
W dniu 02.07.2014 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.



Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Nabycińska 19, pok. 409 53-677  Wrocław    
tel./faks 71 793 23 24, e-mail:dfop@dfop.org.pl

www.dfop.org.pl

Lider projektu              Partner  projektu

Konsultacje Planów działania na rok 2014
 W 2013  r.  zostały przeprowadzone dwukrotnie konsultacje społeczne dokumentów programowych, czyli Planów działania na rok 
2014. Pierwsze konsultacje trwały od sierpnia do września, drugie od października do listopada. 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych: 
–  zgłaszanie uwag mailowo za pośrednictwem formularza dostępnego do pobrania ze stron internetowych: www.efs.dolnyslask.pl; 
www.pokl.dwup.pl oraz stron internetowych Regionalnych Ośrodków EFS;
– konsultacje z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego (WKDS) oraz Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WRZ);
–  organizacja w dniu 9 września 2013 r. spotkania, na którym istniała możliwość rozmowy z  pracownikami Instytucji Pośredniczącej                
nt. propozycji związanych z PD 2014–2015. 
Zaproszenia były rozpowszechniane za pomocą stron internetowych IP, IP2, RO EFS oraz pism do przedstawicieli środowisk merytorycznie 
powiązanych z obszarem interwencji POKL.
W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie 24 uwagi, z czego: 6 uwzględniono, 1 częściowo uwzględniono, 7 nie uwzględniono,     
10 uwag sklasy�kowano jako wątpliwości, na które złożono wyjaśnienia. 

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
 Konsultacje rozpoczęły się 28 października i zakończyły 2 grudnia.
Informacje o rozpoczęciu konsultacji zostały zamieszczone w wydaniu Gazety Wrocławskiej oraz Gazety Wyborczej. Komunikaty                         
o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zostały umieszczone na  stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa       
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
Na stronie www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl stworzono i uruchomiono aplikację w formie formularza uwag dającą możliwość wszystkim 
zainteresowanym stronom na przesyłanie uwag, komentarzy lub propozycji zmian dokumentu. Istniała również możliwość przesyłania 
uwag za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

 Marszałek WD wystosował pismo zapraszające do wzięcia udziału w konsultacjach do ponad 550 podmiotów na Dolnym Śląsku.
Konsultacje społeczne trwały 36 dni, podczas których zorganizowano 36 spotkań mających na celu zaprezentowanie założeń Projektu RPO 
WD 2014–2020. Odbyła się konferencja inaugurująca w Jeleniej Górze (28 października), 3 konferencje subregionalne (w Wałbrzychu –           
4 listopada, we Wrocławiu – 6 listopada i Legnicy – 13 listopada). Zorganizowano 27 spotkań z władzami oraz środowiskami lokalnymi          
w każdym powiecie. Dodatkowe spotkania informacyjno-konsultacyjne zostały przeprowadzone m.in. z partnerami społeczno-                     
gospodarczymi (Rada Ekonomii Społecznej, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego),                  
środowiskiem naukowym.
 Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 1300 osób, w tym ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje społeczne w ramach projektu pt. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”.

 Mieszkańcy Gmin wchodzących w skład aglomeracji wałbrzyskiej uczestniczyli w konsultacjach społecznych.
Zgromadzone informacje miały duże znaczenie, ponieważ pozwoliły one przyczynić się do poprawy systemu realizacji usług publicznych 
w celu zwiększenia ich efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Budżet Obywatelski Świdnica
 Druga edycja budżetu obywatelskiego w Świebodzicach. Mieszkańcy ponownie zaproponowali, na co chcieliby wydać budżetowe            
pieniądze w roku 2015. Pierwszy etap inicjatywy - składanie wniosków, ruszył już 16 kwietnia 2014 roku. Do końca wakacji, czyli do                 
31 sierpnia, jest czas na propozycje. Można to robić na trzy sposoby: wysyłając zgłoszenie drogą mailową, złożyć osobiście w Wydziale     
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej lub skorzystać z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz. 

 Na tym etapie uwzględnione zostaną także wnioski złożone przed terminem 16 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu pierwszego etapu, w drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom         
magistratu, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady �nansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które otrzymają 
największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

Konsultacje społeczne w Piechowicach dotyczące przekształcenia  osiedli: Michałowice, Górzyniec, Pakoszów wraz z Piastowem 
we wsie.

 W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Piechowic, w których mogli wypowiedzieć się 
czy są za przekształceniem trzech osiedli: Udział w nich mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Piechowic.
Gmina na stronie internetowej prowadziła kampanię informacyjną. Powstał plakat, którego celem było przybliżenie mieszkańcom zalet 
pomysłu. Wśród nich wymieniano możliwość pozyskania środków na: budowę dróg, chodników, kanalizacji, placów zabaw, parkingów, 
boisk, świetlic, wyposażenie szkół i przedszkoli, trasy spacerowe i szlaki turystyczne, rozbudowę sieci internetowej, budowę lub remont 
obiektów, imprezy i promowanie lokalnych produktów, zakładanie i rozwój małych �rm oraz zakup różnorodnego sprzętu.

Konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego
 W marcu i kwietniu 2013 roku odbywały się konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego. Celem było                
poznanie opinii mieszkańców powiatu o proponowanej przez Miasto Legnica zmianie granic administracyjnych miasta i powiatu. Zmiana 
miała dotyczyć rozszerzenie granic administracyjnych poprzez włączenie części terytorium sąsiednich gmin Krotoszyce i Miłkowice do 
miasta Legnicy, a także włączenie do miasta: części obrębu Białka z gminy Krotoszyce, części obrębu Jaszków z gminy Krotoszyce oraz 
części obrębu Lipce z gminy Miłkowice.

Konsultacje Społeczne dot. planu transportu zbiorowego
 W listopadzie 2013 roku odbyły się w Legnicy Konsultacje społeczne dotyczące planu transportowego
Mieszkańcy Legnicy mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego”. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, 
z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.     
Opracowany dokument posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale 
przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz       
propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.
Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać można było do 28 listopada 2013 r. 
w następującej formie: drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną, a także bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Legnicy.

Konsultacje Społeczne dot. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Województwa Dolnośląskiego"

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 stycznia 2014 roku zaprosił do Legnicy wszystkich mieszkańców województwa, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, środowisk naukowych czy też innych           
instytucji na spotkanie konsultacyjne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa                    
Dolnośląskiego". W ramach konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Planu                  
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego". Projekt Planu Transportowego, wraz      
z formularzem zgłoszenia uwag, zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 
 Termin konsultacji: od dnia 08.07.2013 r. do dnia 19.07.2013 r. 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami  pozarządo-
wymi i innymi podmiotami. 
W dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie 
projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami      
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 Termin konsultacji: od dnia 10.07.2014 r. do dnia 25.07.2014 r.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
W dniu 02.07.2014 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
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Konsultacje Planów działania na rok 2014
 W 2013  r.  zostały przeprowadzone dwukrotnie konsultacje społeczne dokumentów programowych, czyli Planów działania na rok 
2014. Pierwsze konsultacje trwały od sierpnia do września, drugie od października do listopada. 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych: 
–  zgłaszanie uwag mailowo za pośrednictwem formularza dostępnego do pobrania ze stron internetowych: www.efs.dolnyslask.pl; 
www.pokl.dwup.pl oraz stron internetowych Regionalnych Ośrodków EFS;
– konsultacje z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego (WKDS) oraz Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WRZ);
–  organizacja w dniu 9 września 2013 r. spotkania, na którym istniała możliwość rozmowy z  pracownikami Instytucji Pośredniczącej                
nt. propozycji związanych z PD 2014–2015. 
Zaproszenia były rozpowszechniane za pomocą stron internetowych IP, IP2, RO EFS oraz pism do przedstawicieli środowisk merytorycznie 
powiązanych z obszarem interwencji POKL.
W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie 24 uwagi, z czego: 6 uwzględniono, 1 częściowo uwzględniono, 7 nie uwzględniono,     
10 uwag sklasy�kowano jako wątpliwości, na które złożono wyjaśnienia. 

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
 Konsultacje rozpoczęły się 28 października i zakończyły 2 grudnia.
Informacje o rozpoczęciu konsultacji zostały zamieszczone w wydaniu Gazety Wrocławskiej oraz Gazety Wyborczej. Komunikaty                         
o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zostały umieszczone na  stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa       
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
Na stronie www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl stworzono i uruchomiono aplikację w formie formularza uwag dającą możliwość wszystkim 
zainteresowanym stronom na przesyłanie uwag, komentarzy lub propozycji zmian dokumentu. Istniała również możliwość przesyłania 
uwag za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

 Marszałek WD wystosował pismo zapraszające do wzięcia udziału w konsultacjach do ponad 550 podmiotów na Dolnym Śląsku.
Konsultacje społeczne trwały 36 dni, podczas których zorganizowano 36 spotkań mających na celu zaprezentowanie założeń Projektu RPO 
WD 2014–2020. Odbyła się konferencja inaugurująca w Jeleniej Górze (28 października), 3 konferencje subregionalne (w Wałbrzychu –           
4 listopada, we Wrocławiu – 6 listopada i Legnicy – 13 listopada). Zorganizowano 27 spotkań z władzami oraz środowiskami lokalnymi          
w każdym powiecie. Dodatkowe spotkania informacyjno-konsultacyjne zostały przeprowadzone m.in. z partnerami społeczno-                     
gospodarczymi (Rada Ekonomii Społecznej, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego),                  
środowiskiem naukowym.
 Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 1300 osób, w tym ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje społeczne w ramach projektu pt. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”.

 Mieszkańcy Gmin wchodzących w skład aglomeracji wałbrzyskiej uczestniczyli w konsultacjach społecznych.
Zgromadzone informacje miały duże znaczenie, ponieważ pozwoliły one przyczynić się do poprawy systemu realizacji usług publicznych 
w celu zwiększenia ich efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Budżet Obywatelski Świdnica
 Druga edycja budżetu obywatelskiego w Świebodzicach. Mieszkańcy ponownie zaproponowali, na co chcieliby wydać budżetowe            
pieniądze w roku 2015. Pierwszy etap inicjatywy - składanie wniosków, ruszył już 16 kwietnia 2014 roku. Do końca wakacji, czyli do                 
31 sierpnia, jest czas na propozycje. Można to robić na trzy sposoby: wysyłając zgłoszenie drogą mailową, złożyć osobiście w Wydziale     
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej lub skorzystać z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz. 

 Na tym etapie uwzględnione zostaną także wnioski złożone przed terminem 16 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu pierwszego etapu, w drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom         
magistratu, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady �nansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które otrzymają 
największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

Konsultacje społeczne w Piechowicach dotyczące przekształcenia  osiedli: Michałowice, Górzyniec, Pakoszów wraz z Piastowem 
we wsie.

 W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Piechowic, w których mogli wypowiedzieć się 
czy są za przekształceniem trzech osiedli: Udział w nich mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Piechowic.
Gmina na stronie internetowej prowadziła kampanię informacyjną. Powstał plakat, którego celem było przybliżenie mieszkańcom zalet 
pomysłu. Wśród nich wymieniano możliwość pozyskania środków na: budowę dróg, chodników, kanalizacji, placów zabaw, parkingów, 
boisk, świetlic, wyposażenie szkół i przedszkoli, trasy spacerowe i szlaki turystyczne, rozbudowę sieci internetowej, budowę lub remont 
obiektów, imprezy i promowanie lokalnych produktów, zakładanie i rozwój małych �rm oraz zakup różnorodnego sprzętu.

Konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego
 W marcu i kwietniu 2013 roku odbywały się konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego. Celem było                
poznanie opinii mieszkańców powiatu o proponowanej przez Miasto Legnica zmianie granic administracyjnych miasta i powiatu. Zmiana 
miała dotyczyć rozszerzenie granic administracyjnych poprzez włączenie części terytorium sąsiednich gmin Krotoszyce i Miłkowice do 
miasta Legnicy, a także włączenie do miasta: części obrębu Białka z gminy Krotoszyce, części obrębu Jaszków z gminy Krotoszyce oraz 
części obrębu Lipce z gminy Miłkowice.

Konsultacje Społeczne dot. planu transportu zbiorowego
 W listopadzie 2013 roku odbyły się w Legnicy Konsultacje społeczne dotyczące planu transportowego
Mieszkańcy Legnicy mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego”. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, 
z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.     
Opracowany dokument posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale 
przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz       
propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.
Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać można było do 28 listopada 2013 r. 
w następującej formie: drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną, a także bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Legnicy.

Konsultacje Społeczne dot. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Województwa Dolnośląskiego"

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 stycznia 2014 roku zaprosił do Legnicy wszystkich mieszkańców województwa, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, środowisk naukowych czy też innych           
instytucji na spotkanie konsultacyjne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa                    
Dolnośląskiego". W ramach konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Planu                  
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego". Projekt Planu Transportowego, wraz      
z formularzem zgłoszenia uwag, zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 
 Termin konsultacji: od dnia 08.07.2013 r. do dnia 19.07.2013 r. 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami  pozarządo-
wymi i innymi podmiotami. 
W dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie 
projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami      
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 Termin konsultacji: od dnia 10.07.2014 r. do dnia 25.07.2014 r.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
W dniu 02.07.2014 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
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Konsultacje Planów działania na rok 2014
 W 2013  r.  zostały przeprowadzone dwukrotnie konsultacje społeczne dokumentów programowych, czyli Planów działania na rok 
2014. Pierwsze konsultacje trwały od sierpnia do września, drugie od października do listopada. 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych: 
–  zgłaszanie uwag mailowo za pośrednictwem formularza dostępnego do pobrania ze stron internetowych: www.efs.dolnyslask.pl; 
www.pokl.dwup.pl oraz stron internetowych Regionalnych Ośrodków EFS;
– konsultacje z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego (WKDS) oraz Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WRZ);
–  organizacja w dniu 9 września 2013 r. spotkania, na którym istniała możliwość rozmowy z  pracownikami Instytucji Pośredniczącej                
nt. propozycji związanych z PD 2014–2015. 
Zaproszenia były rozpowszechniane za pomocą stron internetowych IP, IP2, RO EFS oraz pism do przedstawicieli środowisk merytorycznie 
powiązanych z obszarem interwencji POKL.
W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie 24 uwagi, z czego: 6 uwzględniono, 1 częściowo uwzględniono, 7 nie uwzględniono,     
10 uwag sklasy�kowano jako wątpliwości, na które złożono wyjaśnienia. 

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
 Konsultacje rozpoczęły się 28 października i zakończyły 2 grudnia.
Informacje o rozpoczęciu konsultacji zostały zamieszczone w wydaniu Gazety Wrocławskiej oraz Gazety Wyborczej. Komunikaty                         
o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zostały umieszczone na  stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa       
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
Na stronie www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl stworzono i uruchomiono aplikację w formie formularza uwag dającą możliwość wszystkim 
zainteresowanym stronom na przesyłanie uwag, komentarzy lub propozycji zmian dokumentu. Istniała również możliwość przesyłania 
uwag za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

 Marszałek WD wystosował pismo zapraszające do wzięcia udziału w konsultacjach do ponad 550 podmiotów na Dolnym Śląsku.
Konsultacje społeczne trwały 36 dni, podczas których zorganizowano 36 spotkań mających na celu zaprezentowanie założeń Projektu RPO 
WD 2014–2020. Odbyła się konferencja inaugurująca w Jeleniej Górze (28 października), 3 konferencje subregionalne (w Wałbrzychu –           
4 listopada, we Wrocławiu – 6 listopada i Legnicy – 13 listopada). Zorganizowano 27 spotkań z władzami oraz środowiskami lokalnymi          
w każdym powiecie. Dodatkowe spotkania informacyjno-konsultacyjne zostały przeprowadzone m.in. z partnerami społeczno-                     
gospodarczymi (Rada Ekonomii Społecznej, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego),                  
środowiskiem naukowym.
 Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 1300 osób, w tym ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje społeczne w ramach projektu pt. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”.

 Mieszkańcy Gmin wchodzących w skład aglomeracji wałbrzyskiej uczestniczyli w konsultacjach społecznych.
Zgromadzone informacje miały duże znaczenie, ponieważ pozwoliły one przyczynić się do poprawy systemu realizacji usług publicznych 
w celu zwiększenia ich efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Budżet Obywatelski Świdnica
 Druga edycja budżetu obywatelskiego w Świebodzicach. Mieszkańcy ponownie zaproponowali, na co chcieliby wydać budżetowe            
pieniądze w roku 2015. Pierwszy etap inicjatywy - składanie wniosków, ruszył już 16 kwietnia 2014 roku. Do końca wakacji, czyli do                 
31 sierpnia, jest czas na propozycje. Można to robić na trzy sposoby: wysyłając zgłoszenie drogą mailową, złożyć osobiście w Wydziale     
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej lub skorzystać z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz. 

 Na tym etapie uwzględnione zostaną także wnioski złożone przed terminem 16 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu pierwszego etapu, w drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom         
magistratu, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady �nansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które otrzymają 
największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

Konsultacje społeczne w Piechowicach dotyczące przekształcenia  osiedli: Michałowice, Górzyniec, Pakoszów wraz z Piastowem 
we wsie.

 W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Piechowic, w których mogli wypowiedzieć się 
czy są za przekształceniem trzech osiedli: Udział w nich mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Piechowic.
Gmina na stronie internetowej prowadziła kampanię informacyjną. Powstał plakat, którego celem było przybliżenie mieszkańcom zalet 
pomysłu. Wśród nich wymieniano możliwość pozyskania środków na: budowę dróg, chodników, kanalizacji, placów zabaw, parkingów, 
boisk, świetlic, wyposażenie szkół i przedszkoli, trasy spacerowe i szlaki turystyczne, rozbudowę sieci internetowej, budowę lub remont 
obiektów, imprezy i promowanie lokalnych produktów, zakładanie i rozwój małych �rm oraz zakup różnorodnego sprzętu.

Konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego
 W marcu i kwietniu 2013 roku odbywały się konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego. Celem było                
poznanie opinii mieszkańców powiatu o proponowanej przez Miasto Legnica zmianie granic administracyjnych miasta i powiatu. Zmiana 
miała dotyczyć rozszerzenie granic administracyjnych poprzez włączenie części terytorium sąsiednich gmin Krotoszyce i Miłkowice do 
miasta Legnicy, a także włączenie do miasta: części obrębu Białka z gminy Krotoszyce, części obrębu Jaszków z gminy Krotoszyce oraz 
części obrębu Lipce z gminy Miłkowice.

Konsultacje Społeczne dot. planu transportu zbiorowego
 W listopadzie 2013 roku odbyły się w Legnicy Konsultacje społeczne dotyczące planu transportowego
Mieszkańcy Legnicy mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego”. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, 
z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.     
Opracowany dokument posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale 
przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz       
propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.
Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać można było do 28 listopada 2013 r. 
w następującej formie: drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną, a także bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Legnicy.

Konsultacje Społeczne dot. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Województwa Dolnośląskiego"

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 stycznia 2014 roku zaprosił do Legnicy wszystkich mieszkańców województwa, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, środowisk naukowych czy też innych           
instytucji na spotkanie konsultacyjne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa                    
Dolnośląskiego". W ramach konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Planu                  
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego". Projekt Planu Transportowego, wraz      
z formularzem zgłoszenia uwag, zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 
 Termin konsultacji: od dnia 08.07.2013 r. do dnia 19.07.2013 r. 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami  pozarządo-
wymi i innymi podmiotami. 
W dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie 
projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami      
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015jako dobre praktyki współpracy powiatu wrocławskiego z NGO.

 Termin konsultacji: od dnia 10.07.2014 r. do dnia 25.07.2014 r.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zasad zawartych w uchwale nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
W dniu 02.07.2014 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

PORADNIK BEZPŁATNY


