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Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie konsultacji projektu uchwały:  

„Program Współpracy Gminy Niepołomice  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2016” 

 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie: „uchwalenia Programu Współpracy Gminy 

Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. Wyniki konsultacji zostały ujęte w sprawozdaniu (dołączonym do 

projektu uchwały) Komisji powołanej do ich przeprowadzenia.  

Konsultacje projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji są 

jedną z form współpracy pozafinansowej Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi. Mogą być 

przeprowadzane w formie bezpośrednich spotkań lub ankiety konsultacyjnej, jednak wynik konsultacji nie jest 

wiążący dla organów Gminy Niepołomice. Roczny Program Współpracy Gminy z organizacjami jest 

podstawowym dokumentem regulującym wzajemne stosunki Gminy i „trzeciego sektora”.  

Tegoroczne konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej oraz bezpośredniego 

spotkania. 

Wnioski przedstawione przez organizacje w ankietach konsultacyjnych zostały przeanalizowane. Podmioty 

Programu, w liczbie czterech, opowiedziały się za przyjęciem Programu Współpracy na rok 2016 w brzmieniu 

określonym w projekcie. Jeden Podmiot opowiedział się za nieprzyjmowaniem projektu Programu  

w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji, trzy podmioty zgłosiły 

uwagi do projektu. Uwagi, zgodnie także z sugestią Komisji, zostały uwzględnione i wpisane do projektu 

Programu Współpracy. W § 6 ust. 1 uchwały dopisano pkt 10 i 11 tj. kolejne obszary realizacji zadań 

publicznych w 2016 r.,  

- pkt 10) „z zakresu ratownictwa i ochrony ludności”, 

- pkt 11) „z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.     

W związku z tym ostateczny projekt uchwały w sprawie „uchwalenia Programu Współpracy Gminy 

Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015” zostanie przestawiony do przyjęcia w brzmieniu zmienionym w wyniku konsultacji,  

po uzupełnieniu informacji o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji. 

 


