
Protokół z konsultacji 

projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu 
i rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2035 

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 Nr Or-IV.0050.650.2021 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5.11.2021 r. poddano konsultacjom projekt uchwały Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu i rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 
do roku 2035.  

1. 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.

2. Termin konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 8 do 22 listopada 2021 r.

3. 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.

4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji była Naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki.

5. Opinie do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), al. J. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie, w sposób określony
jak powyżej wpłynęły uwagi ze strony jednej organizacji pozarządowej tj. Towarzystwo
Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie. Treść uwagi: „Mając na uwadze, że różnorodność dostępnych
form (dyscyplin sportu) w których dzieci i młodzież z naszego miasta mogłaby doskonalić szeroko
pojęte umiejętności poprze uczestnictwo w sporcie może jedynie wzbogacić ofertę Miasta, zgłaszamy
do wpisania  ścieżki szkoleniowej w dyscyplinie jaką jest Lekka Atletyka”.
Szczegółowe  informacje  w  zakresie  złożonej  propozycji  przez  organizację pozarządową znajdują
się w załączniku do niniejszego protokołu.
Dokonano analizy złożonej propozycji przez organizację pozarządową. W wyniku konsultacji
społecznych wprowadzono w autopoprawce „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju
do roku 2035” ścieżkę szkoleniową stowarzyszenia.

Załącznik – propozycja złożona przez Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie. 

Protokół sporządzono dnia: 23 listopada 2021 r. 
      INSPEKTOR NACZELNK WYDZIAŁU 
/-/ Paulina Ostapińska   /-/ Ewa Gutowska 
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(podpis i pieczątka osoby sporządzającej)       (data, podpis i pieczątka Naczelnika Wydziału) 

PREZYDENT MIASTA 
 /-/ Anna Hetman 
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(podpis i pieczątka Prezydenta Miasta) 
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