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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 2015” 

 

 

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

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zostały przeprowadzone od 3 do 18 września 

2015 r. na podstawie zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 31 sierpnia 2015 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 2016. 

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

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz przesłana drogą mailową do organizacji pozarządowych  

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety konsultacyjnej oraz bezpośredniego spotkania.  

 

Konsultacje przeprowadziła Komisja w składzie: 

1) Agata Gumularz – przewodniczący, 

2) Stanisław Wojtas – członek, 

3) Przemysław Kocur  – członek  

 

Komisja na posiedzeniu 22 września 2015 r. dokonała przeliczenia ankiet konsultacyjnych, które zostały złożone   

w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz przesłane drogą elektroniczną, i stwierdziła, iż złożonych zostało 5 

ankiet. Podmioty Programu, w liczbie 4, opowiedziały się za przyjęciem przedstawionego Programu Współpracy w 

brzmieniu określonym w projekcie, 1 organizacja opowiedziała się za nie przyjmowaniem Programu Współpracy w 

brzmieniu określonym w projekcie, 3 stowarzyszenia zgłosiły uwagi.  

Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki zwróciło się o zwiększenie kwoty przeznaczonej na 

realizację Programu. W projekcie założono, że kwota będzie nie mniejsza niż 1.500.000,00 zł. (słownie: jeden milion 

pięćset tysięcy złotych zero groszy). Uwaga zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice  

i Skarbnikowi Gminy. 

Niepołomicki Klub Krótkofalowców zgłosił wniosek o  wpisanie do Programu Współpracy zadań: 

- z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: 

 „budowa zapasowej sieci łączności kryzysowej” 

 „zorganizowanie grupy mieszkańców gminy Niepołomice do pracy w systemie łączności obywatelskiej”.  

Komisja podjęła decyzję, aby zawnioskować o zmianę projektu Programu Współpracy przez dodanie w § 6 ust 1, jako 

pkt 10) kolejnego obszaru, w którym będą realizowane zadania publiczne: „ratownictwo i ochrona ludności”. 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej zgłosiło wniosek o wpisanie do Programu Współpracy obszaru 

realizacji zadań publicznych: 

- z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 



Komisja zdecydowała, aby w sprawozdaniu zawnioskować o zmianę projektu Programu Współpracy przez dodanie w § 

6 ust 1, jako pkt 11) kolejnego obszaru, którym będą realizowane zadania publiczne: „działalność wspierająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych”.  

   

 Ankiety zostały wypełnione i złożone przez: 

1. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Wiarus”, 

2. Miejski Chór Cantata – Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach,  

3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej, 

4. Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki, 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim. 

 

Bezpośrednie spotkanie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy odbyło się 17 września 2015 r.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 4 stowarzyszeń: 

 

1. Miejskiego Chóru Cantata – Towarzystwa Śpiewaczego w Niepołomicach, 

2. Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Wiarus”, 

3. Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki, 

4. Klubu Jazdy Konnej „Pod Żubrem”. 

 

Podczas spotkania, przez przedstawiciela Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki, został złożony 

1 wniosek: o zwiększenie w budżecie gminy Niepołomice kwoty przeznaczonej na realizację Programu Współpracy, 

aby była wyższa niż założona tj. nie mniej niż 1.500.000,00 zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy). 

Pozostali przedstawiciele nie zgłosili żadnych uwag. Dyskutowano także niezobowiązująco o wydarzeniu „V Święto 

organizacji pozarządowych’, które zorganizowano 13 września 2015 r. 

 

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.  

 

Niepołomice, 22.09.2015 r. 


