
 

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 2023 

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.0050.729.2022 z dnia 27 października 2022 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 27.10.2022 r. do 10.11.2022 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. 

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 nie wpłynęły żadne uwagi  

od podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach.  



Po terminie konsultacji jedna organizacja pozarządowa Stowarzyszenie "EBI Association", 

zgłosiła uwagę, że w Programie nie ujęto wzorem lat poprzednich priorytetowego zadania 

publicznego tj., „działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz wdrażania nowych rozwiązań gospodarczych”. Koncepcja ta zostanie kontynuowania 

jednakże nie w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

W trakcie prowadzonych konsultacji wydział merytoryczny Urzędu Miasta odpowiedzialny  

za wpisany do Programu otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 

i osób - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2023-2026 - 

powierzenie zadań, poinformował o konieczności dokonania korekty i zmniejszenia kwoty 

zgłoszonej do Programu na konkurs o kwotę 0,24 zł.  

Ostatecznie kwota wynosić będzie 1 518 824,00. Korekta nie wpłynie na jakość zadania. 

Wydział dokonał również korekty okresu realizacji zadania, który został wydłużony o 1 rok, tj. 

od 2023-2027 roku. Zmiany były konieczne i wynikały z otrzymanych informacji odnośnie 

okresu realizacji zadania i kwoty otrzymanej dotacji. Zmiany uwzględniono w projekcie 

Programu. 

  

 

  

Protokół sporządzono dnia: 14.11.2022 r. 
KIEROWNIK REFERATU 
/-/ Joanna Szotek 
............................................................                      
(podpis osoby sporządzającej)       

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

    (podpis i pieczątka Prezydenta Miasta) 


