
ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.729.2022 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 
z dnia 27 października 2022 r. 

 
w sprawie konsultacji 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. 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2022.559 t.j. ze zm.) i 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 zarządzam: 

 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje 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 prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój. 
2. Przedmiotem konsultacji jest 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 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały. 

§ 2. Określa się: 
a) termin rozpoczęcia konsultacji od: 27.10.2022 r. 
b) termin zakończenia konsultacji do: 10.11.2022 r. 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały  
na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: www.jastrzebie.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 4. Za przygotowanie i przeprowadzenie ww. konsultacji odpowiada Wydział Dialogu 
Społecznego. 

§ 5. Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój (pok.020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą 
rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian. 

§ 6. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy 
ogłoszeń.  

§ 7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje  
się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Dialogu 
Społecznego.    

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                                   PREZYDENT MIASTA 
                                     /-/ Anna Hetm 
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Uzasadnienie 
 
 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 5a ust.1 obliguje organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia Rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. Program jest 
podstawowym i najważniejszym dokumentem wyznaczającym zasady współdziałania miasta 
z organizacjami pozarządowymi, które deklarują wolę aktywnego zaangażowania w realizację 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.  Jest to dokument o charakterze 
programowym stanowiącym ramowy plan współpracy. Dokument określa zasady współpracy 
finansowej poprzez zlecanie zadań publicznych do realizacji w trybie otwartych konkursów 
ofert, małych zleceń lub zakup usług. Określa szeroki zakres współpracy pozafinansowej 
mającej na celu aktywizację i rozwój sektora pozarządowego. Dokument wskazuje wysokość 
środków przeznaczonych na realizację programu. 
Program opracowano wspólnie z aktywnymi jastrzębskimi podmiotami III sektora, w tym  
Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ustalenie priorytetowych 
obszarów do dofinansowania wiązało się z głównymi potrzebami miasta, zwłaszcza 
mieszkańców, w zakresie realizacji zadań własnych oraz potencjałem i doświadczeniem 
jastrzębskich organizacji pozarządowych. 
Celem głównym programu jest rozwój aktywności organizacji pozarządowych  
i profesjonalizacja ich działań poprzez zlecanie zadań publicznych, w tym dążenie  
do doskonalenia jakości świadczonych usług oraz podejmowanie działań służących 
wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 
Prace nad dokumentem rozpoczęto w maju br. organizacje otrzymały pismo o możliwości 
zgłaszania swoich propozycji i postulatów do współpracy w 2023 roku. Aktywność wykazało 
7 organizacji pozarządowych. Zgłoszone propozycje poddano analizie w zakresie  zbieżności 
z priorytetowymi zadaniami miasta zmierzającymi do eliminacji lub zmniejszenia lokalnych 
problemów. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój również  
przyjęła stanowisko w tym zakresie. Przygotowany projekt programu  poddano  
pod konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, które przeprowadzono  
na podstawie Uchwały Nr LVI/706/2010  Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 
r.  
oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie  
od ……………..r. do ……………. r., w celu uzyskania opinii jastrzębskiego sektora 
pozarządowego o dokumencie. W wyniku konsultacji nie wpłynęły/ wpłynęły uwagi  
do projektu Programu, tj:………………………………………………………………………………… 
Konsultacje miały charakter opiniodawczy o ich wynikach poinformowano Radę Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój, która zaopiniowała ………….. dokument, 
poprzez podjęcie stosownej uchwały (w załączeniu).  
 
 
 


