
 
Protokół  

z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 
 
1. Przedmiot konsultacji: 
Wydział Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych opracował projekt uchwały 
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2022. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój  
Nr Or-IV.0050.589.2021 z dnia 8 października 2021 r. 
 
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach: 
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe                  
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy 
Jastrzębie-Zdrój. 
 
3. Termin konsultacji: 
Konsultacje przeprowadzono w terminie: od 08.10.2021 r. do: 22.10.2021 r. 
 
4. Forma konsultacji: 
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój www.jastrzebie.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Dodatkowo informacje 
przesłano e-mailowo do organizacji pozarządowych, które udostępniły miastu swój adres. 
 
5. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Wydział 
Dialogu Społecznego – Referat Organizacji Pozarządowych.  
 
6. Opinie dotyczące projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie, w sposób określony jak powyżej, 
wpłynęły uwagi, ze strony 2 organizacji pozarządowych: 
1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Jastrzębiu-Zdroju, 
2) Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”. 

Propozycje Polskiego Związku Niewidomych Koła w Jastrzębiu-Zdroju: 
- Rozszerzenie priorytetowych zadań publicznych o działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz rozszerzenie wskazanego w programie obszaru ochrony i promocji 
zdrowia o dodanie zapisu „w tym działania na rzecz zdrowia psychicznego”. 



- Rozszerzenie zapisu rozdziału V § 8.2 „Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów 
prawa miejscowego w zakresie ich działalności statutowej”, dodać zapis „w ramach 
konsultacji uwagi będzie można nadsyłać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej  
co ułatwi szeroki dostęp do konsultacji.  
- Funkcjonujące w mieście narzędzie Generator eNGO, służące wyłącznie do składania 
wniosków w ramach otwartych konkursów ofert  dla organizacji pozarządowych, rozszerzyć  
o informowanie o konsultacjach społecznych oraz odstąpienia od konieczności składania 
wniosków w wersji papierowej, co będzie dużym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych.  
- § 8.9 rozszerzyć o zapis o udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy 
międzynarodowej, zwłaszcza miast partnerskich, co przyczyni się do wymiany doświadczeń  
i dobrych praktyk.  
- Rozdział XI §14.9 rozszerzyć zapis „na prośbę członka komisji złożone oferty podlegające 
ocenie zostaną mu wysłane e-mailem”, co będzie dużym ułatwieniem  
dla wszystkich członków komisji, szczególnie dla niewidomych i słabowidzących i umożliwi 
rzetelne zapoznanie się z ofertą. 

Propozycja Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” odnosiła  
się do zaplanowanego na 2022 rok otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury - 
Prowadzenie Galerii - Pracowni Fotograficznej w ramach projektu „Łazienki III”. Organizacja 
przedstawiła następujące działania: 
- wzmocnić i rozwijać produkt Jastrzębska Szkoła Fotografii Dokumentalnej, kwota 
zaproponowana na realizacje zadania 30 000 zł, 
- wzmocnić i rozwijać markę/produkt Jastrzębski Maraton Fotograficzny, kwota zaplanowana 
na działania 8 000 zł, 
- organizacja warsztatów fotografii analogowej w ciemni fotograficznej, kwota 
zaproponowana 6 000 zł, 
- organizacja jednodniowego jastrzębskiego festiwalu fotografii, kwota zaproponowana 
15 000 zł, 
- stworzenie w budynku „Łazienki III” co najmniej jednego w pełni wyposażonego stanowiska 
komputerowego do edycji, obróbki i wydruku fotografii. 
 

Szczegółowe informacje w zakresie złożonych propozycji przez organizacje 
pozarządowe znajdują się w załącznikach do niniejszego protokołu. 
 

Dokonano analizy złożonych propozycji przez organizacje pozarządowe. W wyniku 
konsultacji społecznych wprowadzono następujące zmiany do Programu: 
Odnośnie propozycji Polskiego Związku Niewidomych Koła w Jastrzębiu-Zdroju: 
- rozszerzyć zapisy programu w zakresie priorytetowych zadań publicznych o działalność  
na rzecz osób niepełnosprawnych. Jak corocznie i w 2022 roku działania będą realizowane  
w ramach zaplanowanego otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, 
który uwzględni również działania na rzecz zdrowia psychicznego. 
- zostanie dodany zapis o udzielaniu pomocy w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, 
zwłaszcza miast partnerskich w ramach możliwości miasta. 

Stanowisko w zakresie pozostałych propozycji: 
Odnośnie konsultacji społecznych, uwagi również mogą zostać złożone elektronicznie 

za pośrednictwem e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). 



Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie ww. Uchwały. Wszystkie konsultacje 
zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - Konsultacje społeczne  
oraz stronie internetowej miasta www.jastrzebie.pl – Dla mieszkańca - Konsultacje społeczne  
co zapewnia szeroki dostęp osobom zainteresowanym. 

W zakresie funkcjonującego w mieście Generatora eNGO, nie ma możliwości 
rozszerzenia funkcji o konsultacje społeczne, gdyż narzędzie służy wyłącznie do składania 
ofert w ramach otwartych konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych. 
Właścicielem narzędzia jest podmiot zewnętrzny. Oferty można także wypełniać  
w Generatorze eNGO i składać on-line za pośrednictwem profilu zaufanego poprzez 
platformę ePUAP.  
  W zakresie działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert  
w ramach otwartych konkursów, ich sposób działania określa odrębny dokument - 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr.VI.0050.198.2019 z 11 kwietnia 2019 r. ze zm. W skład 
komisji konkursowych wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, w tym pracownicy wydziałów 
merytorycznych, których konkurs dotyczy, co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji 
pozarządowych należących do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
którzy spośród siebie dokonują wyboru członków do poszczególnych komisji. Wydziały 
merytoryczne współpracują z poszczególnymi członkami komisji, umożliwiając im w sposób 
indywidulany do ich potrzeb zapoznanie się ze złożonymi ofertami.  
 

Odnośnie propozycji Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”, 
wszystkie zaproponowane działania będą rozważone na etapie tworzenia ogłoszenia 
konkursowego w dziedzinie kultury - Prowadzenie Galerii - Pracowni Fotograficznej w ramach 
projektu „Łazienki III”. Miasto stwarza organizacji możliwość ubiegania się o wsparcie 
finansowe poprzez uczestnictwo w otwartym konkursie ofert. Aspekt finansowy będzie 
uzależniony od przyjętej przez Radę Miasta uchwały budżetowej. 

 
Protokół z konsultacji został przedłożony do wiadomości członkom Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój na posiedzeniu w dniu 26.10.2021 r. 
 

Załączniki – propozycje złożone przez organizacje pozarządowe: 
1. Polski Związek Niewidomych Koło w Jastrzębiu-Zdroju, 
2. Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”. 
 
Protokół sporządzono dnia: 26.10.2021 r. 
 
KIEROWNIK REFERATU 
     /-/ Joanna Szotek 
............................................................                      
(podpis osoby sporządzającej)       

 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
 /-/ Barbra Więckowska 
...........................................................       PREZYDENT MIASTA 
(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału)                     /-/ Anna Hetman 
           ..................................................................... 

    (podpis i pieczątka Prezydenta Miasta) 


