
  

Sprawozdanie 

z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały: „Program Współpracy Gminy Niepołomice  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 i o wolontariacie na rok 2013” 

 

 

 Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” zostały przeprowadzone od 4 września do 2 

października 2012 r. na podstawie zarządzenia Nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 30 sierpnia 

2012 r., wydanego na podstawie uchwały LIV/636/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 kwietnia 2010 r.,  

w celu poznania opinii podmiotów nt. projektu Programu Współpracy na rok 2013. 

Informacja o przedmiocie, terminie przeprowadzenia oraz formach konsultacji została umieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 3 września 2012 r. 

Konsultacje przeprowadzono w formie bezpośrednich spotkań oraz ankiety konsultacyjnej. Bezpośrednie spotkanie 

odbyło  się 19 września 2012 r. 

Konsultacje przeprowadziła Komisja w składzie: 

1) Przemysław Kocur – przewodniczący, 

2) Agata Gumularz – członek, 

3) Stanisław Wojtas  – członek  

 

 Na bezpośrednim spotkaniu 19 września 2012 r., w którym uczestniczyło 9 organizacji, zgłoszone propozycje i uwagi 

dotyczyły: 

 

- trybu powoływania i zasad działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:  

1. oferty składane w otwartych konkursach ofert powinny być oceniane przez osoby wskazane przez Podmioty 

Programu o tym samym przedmiocie działalności tj. kluby sportowe miałyby oceniać inne kluby sportowe, 

organizacje zajmujące się pomocą społeczną miałyby oceniać inne stowarzyszenia zajmujące sie pomocą 

społeczną itp. – wniosek nie mógł zostać uwzględniony, art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie mówi, że do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu 

ofert stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika, 

mówiące o konieczności braku powiązań prawnych i faktycznych pomiędzy pracownikiem a stroną 

postępowania ( w tym przypadku: pomiędzy członkiem komisji konkursowej a organizacją składającą ofertę 

na konkurs); 

2. przyznawania większej ilości punktów w ocenie merytorycznej na zadania tym organizacjom sportowym, które 

osiągają wysokie wyniki sportowe – brak doprecyzowania na jakim poziomie: gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim, światowym, ponadto przy ocenianiu ofert można ten wskaźnik uwzględnić 

przyznając więcej punktów przy kryterium „zakładane rezultaty realizacji zadania”; 

 

- finansowych form współpracy: 

wprowadzenie zapisu, że oferty na otwarty konkurs ofert mogą składać tylko podmioty zarejestrowane na 



terenie Gminy – ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie, jako kryteria dopuszczające do udziału  

w otwartych konkursach ofert wymienia, że:  

a) mogą to być podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu 

osiągnięcia zysku oraz inne wymienione w ustawie, prowadzące działalność pożytku publicznego, 

b) zadanie, na które złożona zostaje oferta musi się być zgodne z celami statutowymi oferenta, 

dodawanie do kryteriów zasady „terytorialności” czyli kryterium niewymienionego w ustawie jest 

niedopuszczalne i dyskryminuje te organizacje pozarządowe, które chcą i mogą realizować zadania publiczne 

na rzecz mieszkańców Gminy, a nie są zarejestrowane  na terenie Gminy Niepołomice. 

 

Komisja na posiedzeniu 3 października 2012 r. dokonała przeliczenia ankiet konsultacyjnych, które zostały złożone  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach,  i stwierdziła, iż złożone zostały 4 ankiety.  Podmioty Programu 

opowiedziały się za przyjęciem przedstawionego projektu Programu Współpracy w brzmieniu określonym  

w projekcie oraz podczas bezpośredniego spotkania. Ponadto 1 ankieta zawierała wniosek, aby w projekcie dopisać 

zadania priorytetowe: 

- „Organizacja ogólnopolskich rozgrywek salezjańskich animatorów sportowych w Staniątkach”.   

Zgłoszone zadanie będzie przekazane do uwzględnienia w zadaniach realizowanych w trybie i na zasadach określonych 

w uchwale Nr LXXII/752/10  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice polegającego na tworzeniu warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu. 

   

 Ankiety zostały wypełnione i złożone przez: 

1. Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga, 

2. Ognisko TKKF „Wiarus” Niepołomice, 

3. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Staniątkach, 

4. Ochotniczą Straż Pożarną w Niepołomicach. 

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Niepołomice. 

 

 Przewodniczący Komisji odczytał sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadzonych w celu poznania opinii tych 

podmiotów, po czym zarządził przedłożenie tego sprawozdania (po jego podpisaniu) wraz z pozostałą dokumentacją,  

Burmistrzowi Miasta  i Gminy Niepołomice. 

 

 Na tym prace Komisji zostały zakończone.  

 


