
                                                                                                                 Jasło, 3 sierpnia 2020 r.  

 

Szanowni Państwo,                                                                                                     

Przedstawiciele Władz Organizacji Pożytku Publicznego                                                    

na terenie Miasta Jasła 

 

     Kilka miesięcy temu powstała Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle.  

Została ona powołana na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały 

nr XVIII/161/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2019 r. poz. 5011).  

     Do celów i zadań Rady należą: opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 

dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; wyrażanie opinii w sprawach 

dotyczących funkcjonowania tych organizacji i podmiotów; udzielanie pomocy i wyrażanie 

opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami 

pozarządowymi i w/w podmiotami; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań 

publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe i w/w 

podmioty, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

współpraca przy przygotowaniu programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami 

pozarządowymi; opiniowanie projektów programów z zakresu polityki społecznej Miasta 

Jasła; opiniowanie sprawozdań z realizacji programu współpracy Miasta Jasła                          

z organizacjami pozarządowymi; tworzenie zespołów roboczych działających przy Radzie; 

stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a trzecim 

sektorem; promowanie osiągnięć i prezentacja dorobku organizacji pozarządowych; 

podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 

pożytku publicznego oraz inicjowanie i realizacja działań partnerskich pomiędzy Miastem 

Jasłem a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie Jasła.  

       Z racji tego, że nasza Rada chce jak najlepiej reprezentować interesy wszystkich 

jasielskich Organizacji  pożytku publicznego, być dla nich łącznikiem i płaszczyzną integracji                   

i współpracy, w pierwszej kolejności chcemy bliżej Państwa poznać. Dlatego jednym              

z pierwszych naszych działań jest praca w tym kierunku.  



     Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o poświęcenie nieco czasu i wypełnienie 

skierowanej do Waszej Organizacji ankiety i odesłanie jej do nas w terminie do 31 lipca 2020 

r. W oparciu o uzyskane od Państwa informacje stworzymy „Bazę Informacji                         

o Organizacjach Pozarządowych na terenie Miasta Jasła” do której wszystkie te 

organizacje uzyskają dostęp celem nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń              

i wspólnych inicjatyw na rzecz naszego środowiska lokalnego i jego mieszkańców. W dalszej 

perspektywie chcemy stworzyć wspólną platformę elektroniczną do współpracy między naszą 

Radą i wszystkimi Organizacjami pozarządowymi na terenie Jasła.  

     Naszą ambicją jest to, by ta nasza Rada nie funkcjonowała jedynie na papierze, ale 

naprawdę służyła współpracy i jeszcze lepszemu działaniu wszystkich Organizacji pożytku 

publicznego w naszym Mieście. Aby jednak tak się stało, niezbędne jest pozytywne podejście 

ze strony Państwa. Nie chcemy Państwu nic narzucać i nakazywać, pragniemy pomagać, 

koordynować i przede wszystkim z Państwem i Waszymi Organizacjami 

WSPÓŁPRACOWAĆ. 

     Bardzo prosimy Państwa o dostarczenie nam wypełnionych formularzy ankiet. Na ankiety 

oczekujemy do 17 sierpnia 2020 roku. Ankietę można przesłać na adres Urzędu Miasta  

w Jaśle (ul. Rynek 12) dostarczyć do Urzędu osobiście lub przesłać na adres e-mail 

bis@um.jaslo.pl . 

                                    

Z wyrazami szacunku i poważania oraz z serdecznymi pozdrowieniami   

                                                                                 (-) 

Wiesław Hap  

                                                                   Przewodniczący Miejskiej Rady  

                                                           Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle 
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