
 

Protokół 

 z przeprowadzonych konsultacji społecznych  projektu Rocznego programu współpracy 

Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2012r. 
 
 
 Zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r.w sprawie:  

 szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, w dniu  16 września 2011r. rozpowszechniono 

ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Rocznego Programu współpracy 

Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2012 rok”. 

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były : 

 na stronie miasta Sosnowca -www.sosnowiec.pl /w zakładce konsultacje 

społeczne, 

 na stronie SCOP- www.wsparcie.sosnowiec.pl /w zakładce konsultacje społeczne, 

 w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych pl. Kościuszki 5  

w godzinach 7.30-19.00, 

 ogłoszenie o rozpoczęciu  konsultacji społecznych projektu Programu zostało 

rozesłane drogą e- mailową do wszystkich organizacji pozarządowych posiadające 

adres meilowy. 

Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać do dnia 23.09.2011r  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście  

w siedzibie SCOP pl. Kościuszki 5 w godzinach od 7.30-19.00  

 

 

W ramach konsultacji społecznych wpłynęły 3 formularze z 4 uwagami oraz 4 pozytywne 

opinie.  

 

Formularz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka  zaproponowano następujące 

zmiany: 
 Paragraf 6 pkt 1 podpkt. 1 : 

„ rozszerzenie zapisu lub podanie podpunktu o prowadzeniu także postępowań – działań  na 

rzecz znalezienie kandydatów na rodziny zastępcze – nie spokrewnione, pogotowia rodzinne, 

rodziny zaprzyjaźnione dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie miasta.” – nie uwzględniono 

Uzasadnienie: 

W związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej”  zmianie ulegną zasady i formy wspierania rodziny   

i sprawowania   pieczy zastępczej. Wydział właściwy ogłaszający konkurs nie planuje więc 

umieszczenia wnioskowanych przez TKOPD w/w działań. 

 Paragraf 6 pkt. 1 podpkt. 2 i 3 projektu Programu: 

„rozszerzenie zapisu przez dodanie, że będzie to się odbywało we współpracy z placówkami 

miejski na podstawie wspólnego ustalenia zakresu działań i współpracy” 

- nie uwzględniono 

Uzasadnienie:  
Rada Miasta w Uchwale nie może określać szczegółowych ram i sposobu współpracy między 
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Instytucjami. Jakość współpracy powinny być wypracowanym standardem bazującym na 

dotychczasowych dobrych praktykach – czego nie sposób  sformalizować jednym zapisem. 

 

             

   Formularz Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom” zaproponowało 

dodać: 
 Paragrafu 6 pkt.9: 

 ekologia i ochrona środowiska: 

o edukacja ekologiczna, 

o współdziałanie w realizacji ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju, 

o ochrona praw zwierząt, 

o przeciwdziałanie bezdomności zwierząt”  - nie wprowadzono.  

 

Uzasadnienie 

Uwaga nie wprowadzona, ponieważ wykazane zadania publiczne w programie są 

wskazywane przez wydziały/jednostki merytoryczne jako priorytetowe i na te zadania  

zostały  zabezpieczone środki finansowe w budżecie. Jednakże w Paragrafie 6 - 

„przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o 

których mowa w art.4 ust.1 ustawy ” co oznacza iż brak zapisu w Programie nie ogranicza 

podjęcia współpracy przez Gminę w zaproponowanych obszarze. 

 

Formularz Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego zgłosił następującą poprawkę : 

 Paragraf 6 pkt. 6 podpunkt 4 

„ wspieranie działań upowszechniających wiedzę o historii i dziedzictwie Sosnowca oraz 

Zagłębia Dąbrowskiego ( zabytki, osobistości, inne) „ –  wprowadzono zmianę.  

 

Po zapoznaniu się z Projektem Programu cztery organizacje nie wniosły uwag. 

 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych-Koło nr 9, 

 Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „Stozan”, 

 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra”, 

 Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. 

 

W dniu 27.09.2011r wpłynął formularz Polskiego Stowarzyszenia „Dom Europejski” 

Oddział Sosnowiec który zaproponował następujące zmiany: 

 Paragraf  2 -Cele programu : 

         - analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań 

usprawniających 

 Paragraf 6 - Zadania priorytetowe : 

-  propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, 

-  wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

poprzez alternatywne formy edukacji oraz wspomaganie działań związanych  

z wyborem Sosnowca jako miejsca nauki,  

- wspieranie programów dotyczących aktywności, motywowania młodzieży  

w zakresie samorządności i przedsiębiorczości i przygotowywania ich do rynku pracy, 

- edukacja kulturowa,  

- w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka wspomagających 

rozwój demokracji i swobód obywatelskich, 

-  wspierania mieszkańców w zakresie  poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz 

mediacji , 



- w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

poprawiających współprace pomiędzy społeczeństwami,  

- promocji miasta Sosnowiec poprzez organizowanie konkursów, kampanii, 

prowadzenia wymian pomiędzy mieszkańcami z terenu kraju i UE.-  nie rozpatrywano  

 

Uzasadnienie: 

Propozycje zmian wpłynęły po terminie. Rozpatrywanie w/w uwag naruszyłoby zapisy 

Uchwały Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r.w sprawie:  

 szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 

Protokół z wynikami  konsultacji zamieszcza się:  

 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakładce / konsultacje 

społeczne, 

 na stronie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych w zakładce/ 

konsultacje społeczne,  

 na tablicy ogłoszeń  w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 

Sporządzono w dniu 28.09.2011r. 


