
  

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 2011” 

 

 

 

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

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” zostały przeprowadzone w dniach od 15 

września 2010 r. do 10 października 2010 r. na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 

14 września 2010 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 2011 

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

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w dniu 14 września 2010 r. 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 15 września 2010 r. do 10 października 2010 r. w formie 

bezpośrednich spotkań oraz ankiety konsultacyjnej. Bezpośrednie spotkania odbyły  się w dniach  20 września i 6 

października 2010 r.  

Konsultacje przeprowadziła Komisja w składzie: 

1) Agata Gumularz – przewodniczący, 

2) Joanna Musiał – członek, 

3) Joanna Kocot  – członek  

 

 Na bezpośrednim spotkaniu w dniu 20 września 2010 r., zgłoszone propozycje i uwagi dotyczyły: 

- proponowanych celów Programu: 

1. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków ze źródeł  zewnętrznych przez organizacje na realizację zadań gminy – 

propozycja została ujęta w pozafinansowych formach współpracy: informowanie Podmiotów Programu o 

możliwościach korzystania z innych form wsparcia (szkoleń, konsultacji) oraz o możliwościach uzyskania 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, 

2.  promowanie działalności organizacji pozarządowych - propozycja została ujęta w pozafinansowych formach 

współpracy: prowadzenie zakładki dla Podmiotów Programu na stronie internetowej Urzędu w celu promowania 

ich działalności; 

 

-  proponowanych form współpracy pozafinansowej: 

1. prowadzenie kalendarza imprez/przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe w wersji 

elektronicznej ( w zakładce dla organizacji pozarządowych, aktualizowany 1 raz w miesiącu) - propozycja została 

ujęta w pozafinansowych formach współpracy: prowadzenie kalendarza przedsięwzięć, na podstawie informacji 

przekazanych przez Podmioty Programu, w zakładce dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej 

Urzędu, aktualizowanego 1 raz w miesiącu; 

2. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym - propozycja została ujęta w pozafinansowych formach 

współpracy: udzielanie rekomendacji Podmiotom Programu wnioskującym o środki finansowe ze źródeł 



zewnętrznych; 

3. pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze, 

zwłaszcza w miastach partnerskich Niepołomic, propozycja została ujęta w pozafinansowych formach współpracy: 

pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze, w 

szczególności w miastach partnerskich; 

4. zorganizowanie festiwalu służącego wymianie doświadczeń z miastami partnerskimi Niepołomic przy współpracy 

Podmiotami Programu, propozycja została ujęta w pozafinansowych formach współpracy: zorganizowanie 

festiwalu służącego wymianie doświadczeń z miastami partnerskimi, przy współpracy z Podmiotami Programu 

- proponowanych form współpracy finansowej: 

utworzenie i prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, propozycja została ujęta w priorytetowych 

zadaniach publicznych: prowadzenie centrum organizacji pozarządowych; 

 

- proponowanych zadaniach priorytetowych:  

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (forma wyjazdowa) – propozycja była już wpisana w projekt Programu 

Współpracy. 

- proponowanych zmian w formularzu oceny formalnej: 

1. wykreślenie wymogu dołączania zaświadczenia z banku o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu 

składającego ofertę (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia)  - zostało wykreślone; 

2. aktualność odpisu z rejestru, danych w nim zawartych będzie poświadczana przez podmiot składający ofertę – 

zostało wykreślone, że odpis z rejestru jest ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia, 

- proponowane zmiany w formularzu oceny merytorycznej: 

1. w ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta, wykreślenie kryterium uczestnictwa w szkoleniach  

z zakresu współpracy z administracją publiczną – nie podano w jaki sposób byłoby to weryfikowane, 

2. przesunięcie kryterium „posiadane rodzaje zasobów rzeczowych” z oceny możliwości realizacji zadania przez 

oferenta do oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz wysokości środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadania – zostało uwzględnione; 

 

Na spotkaniu w dniu 6 października 2010 r., organizacjom pozarządowym został przedstawiony projekt Programu 

Współpracy, uwzględniający propozycje zgłoszone na spotkaniu w dniu 20 września 2010 r. oraz uzupełniony o 

pozostałe postanowienia o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, dotyczące: wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu, okresu realizacji Programu, 

sposobu tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.  

Zgłoszone propozycje i uwagi dotyczyły: 

- proponowanych zadań priorytetowych: zadania priorytetowe, które Gmina Niepołomice przekaże do realizacji, 

powinny być sformułowane w sposób ogólny -  propozycja została uwzględniona, 

- proponowanych form współpracy pozafinansowej:  obejmowania honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 

Niepołomice wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, propozycja została ujęta w pozafinansowych 

formach współpracy: obejmowanie patronatem Burmistrza, na wniosek Podmiotów Programu, wydarzeń 

organizowanych przez te Podmioty.   

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 12 października 2010 r. dokonała przeliczenia ankiet konsultacyjnych, które zostały 

złożone w sekretariacie ogólnym Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach,  i stwierdziła iż złożonych zostało 14 



ankiet.  W ankietach, Podmioty Programu opowiedziały się  się za przyjęciem przedstawionego projektu Programu 

Współpracy w brzmieniu określonym w projekcie oraz podczas bezpośrednich spotkań, 2 ankiety zawierały wnioski, 

aby w projekcie dopisać zadania priorytetowe: 

1. opieka nad dzieckiem i rodziną,  

2.  działania wspierające osoby niepełnosprawne,  

3. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich, 

Zgłoszone zadania priorytetowe zostały ujęte w projekcie uchwały, sformułowane w sposób bardziej ogólny, zgodnie z 

propozycją zgłoszoną bezpośrednio na spotkaniu. 

   

 Ankiety zostały wypełnione i złożone przez: 

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

2. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Niepołomice , 

3. Gimnazjalny Klub Sportowy „Grunwald”, 

4. Miejski Chór Cantata – Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach, 

5. Klub Sportowy „Piłkarz” Podłęże, 

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

7. Klub Rodziców, Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Gimnazjum w Niepołomicach, 

8. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Puszystych”, 

9. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, 

10. Klub Sportowy „Fala”, 

11.  Stowarzyszenie Młodzieżowa Niepołomicka Liga Koszykówki, 

12. Ognisko TKKF „Wiarus”, 

13. Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie, 

14. Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga. 

  

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 2011” 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Niepołomice. 

 

 

 Przewodniczący Komisji Konkursowej 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 Konkursowej zostały zakończone.  

 


