
Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji

1. Przedmiot konsultacji

Na podstawie uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010r. poddano

konsultacjom projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 celem

zebrania uwag i opinii dotyczących powyższego aktu.

2. Podmioty uprawnione do konsultacji

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pożytku

publicznego działające na terenie Gminy Lędziny, prowadzące działalność pożytku

publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny.

3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 04.11.2013r. do 18.11.2013r. (15 dni)

4. Forma konsultacji

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

a) zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej,

stronie internetowej miasta i tablicy informacyjnej Urzędu.

b)  zbieranie pisemnych uwag i opinii względem konsultowanego aktu.

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Krzysztof Bednarczyk- kierownik

Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

6. Zgłaszanie uwag i opinii

Uwagi i opinie należało zgłaszać:

- osobiście do Referatu Kultury, Spraw Społecznych i Sportu  (w godzinach pracy Urzędu)

- pocztą tradycyjną

- pocztą elektroniczną na adres: kultura@ledziny.pl



7. Wyniki konsultacji

W wyznaczonym terminie do referatu wpłynęło w dniu 18.11.2013r. pismo Stowarzyszenia

Mieszkańców Miasta Lędziny „Pod Klimontem”, które proponuje rozszerzenie form

współpracy z organizacjami pozarządowymi  względem:

a) wspierania akcji społecznych podnoszących świadomość obywatelską,

b) działania na rzecz wzmacniania instytucjonalnego organizacji pozarządowych np. wstępne

doradztwo prawne, organizowanie lub informowanie o możliwościach  uczestniczenia w

szkoleniach, konsultacjach i konferencjach,

c)wspierania działań społecznych upowszechniających wiedzę o samorządzie terytorialnym i

partycypacji społecznej (obywatelskiej),

d) promowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu:

  BIL „Lędziny teraz!”, stronach internetowych Urzędu Miasta,

e) możliwość objęcia patronatem przez Burmistrza Miasta przedsięwzięć realizowanych przez

organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Lędziny,

f) zgłaszanie przez organizacje pozarządowe potrzeb mieszkańców i wspólne planowanie

działań służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Proponowane formy uszczegółowią i uwydatnią współpracę miasta z tymi organizacjami.

Po analizie przytoczonych wyżej sugestii stowarzyszenia oraz bieżącej pracy Urzędu Miasta w

tym względzie Burmistrz Miasta zadecydował o wprowadzeniu następujących zagadnień do

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

na rok 2014. Zagadnienia te znajdują zapis w paragrafie 5 ust. 4 litera e, f, g, h

Przedmiotową uchwałę po konsultacjach przedkładam Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia.

Lędziny, 19.11.2013r..

Zatwierdzam:

………………………………


