
  

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 2012” 

 

 

 

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

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” zostały przeprowadzone w dniach od  

13 września 2011 r. do 3 października 2011 r. na podstawie zarządzenia Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy 

Niepołomice z dnia 8 września 2011 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 2012. 

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

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w dniu 9 września 2011 r. 

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

odbyło  się w  21 września.  

Konsultacje przeprowadziła Komisja w składzie: 

1) Agata Gumularz – przewodniczący, 

2) Stanisław Wojtas – członek, 

3) Paweł Rabiej  – członek  

 

 Na bezpośrednim spotkaniu 21 września 2011 r., zgłoszone propozycje i uwagi dotyczyły: 

 

-  proponowanych form współpracy pozafinansowej: 

1. wykreślenia: prowadzenie kalendarza przedsięwzięć, na podstawie informacji przekazanych przez Podmioty 

Programu, w zakładce dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu, aktualizowanego 1 raz  

w miesiącu - wykreślono; 

2. wpisania: promowanie przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające na terenie 

gminy- propozycja została ujęta w pozafinansowych formach współpracy w pkt 4: promowanie przekazywania 1% 

podatku na organizacje pożytku publicznego działające na terenie gminy; 

3. wykreślenia: zorganizowanie festiwalu służącego wymianie doświadczeń z miastami partnerskimi, przy współpracy 

z Podmiotami Programu- wykreślono; 

4. wpisania: przekazywanie, na wniosek i w miarę możliwości, Podmiotom Programu zamortyzowanych środków 

trwałych, sprzętu i wyposażenia, propozycja została ujęta w pozafinansowych formach współpracy w pkt 11: : 

przekazywanie, na wniosek i w miarę możliwości, Podmiotom Programu zamortyzowanych środków trwałych, 

sprzętu i wyposażenia.  

 

- proponowanych zadaniach priorytetowych:  

1. dopisania zadania: obozy dla niepełnosprawnych – propozycja została wpisana w zadaniach priorytetowych: 

organizacja obozów osób niepełnosprawnych; 



2. zmiany nazwy zadania: opieka nad dzieckiem i rodziną na:  terapia, zajęcia, szkolenia; na podstawie ankiety 

złożonej przez Stowarzyszenia na Recz Dzieci i Rodzin „Nadzieja” nazwę zadania zmieniono na: zajęcia, 

warsztaty, terapia dla dzieci i rodziców w ramach działań wspierających rodzinę; 

3. zmiany nazwy zadania: wspieranie osób niepełnosprawnych, przez dopisanie: przez rehabilitację – nazwę 

zadania zmieniono: wspieranie osób niepełnosprawnych przez rehabilitację; 

4. zmiany nazwy zadania: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych, przez 

dopisanie: na terenie gminy w formie półkolonii, zimowisk, letnisk, nazwa zadania nie została zmieniona, nazwa 

zadania wpisana do projektu uchwały uwzględnia: wypoczynek i w formie wyjazdowej i na terenie gminy; 

5. zmiany nazwy zadania: pozaszkolne formy edukacji, przez dopisanie: dla dzieci i dorosłych, nazwa zadania nie 

została zmieniona, nazwa zadania wpisana do projektu uchwały uwzględnia: pozaszkolne formy edukacji i dla 

dzieci i dla dorosłych; 

 

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 3 października 2011 r. dokonała przeliczenia ankiet konsultacyjnych, które zostały 

złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach,  i stwierdziła iż złożone zostały 4 ankiety.  W ankietach, 

Podmioty Programu opowiedziały się  się za przyjęciem przedstawionego projektu Programu Współpracy w brzmieniu 

określonym w projekcie oraz podczas bezpośrednich spotkań, ponadto 1 ankieta zawierała wniosek, aby w projekcie 

zmieć sformułowanie  zadania priorytetowego: 

1. zajęcia, warsztaty, terapia dla dzieci i rodziców w ramach działań wspierających rodzinę, 

Zgłoszone zadanie priorytetowe zostało ujęte w projekcie uchwały, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym w ankiecie 

konsultacyjnej. 

   

 Ankiety zostały wypełnione i złożone przez: 

1. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Rodzin „Nadzieja”, 

2. Klub Sportowy „Fala”, 

3. Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga, 

4. Ochotniczą Straż Pożarną w Niepołomicach 

  

Propozycje zgłoszone przez Podmioty Programu zostały ujęte w projekcie uchwały w sprawie : „uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2012” 

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.  

 


