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SPRAWOZDANIE
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 20 paidziernika 2015 roku

z ptzeprcwadzonych konsultacji z Gminnq Radq DzialalnoSci Po2ytku Publicznego na
terenie Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny i organizacjami pozanqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z p62n.
zm1,

W dniach od 5 pa2dziernika 2015 roku do 19 pa2dziernika 2015 roku trwaly
konsultacje projektu Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnoSc po2ytku publicznego na 2016 rok. Podmiotami uprawnionymi do udzialu
w konsultacjach byty: Gminna Rada DzialalnoSci Pozytku Publicznego na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno5ci po2ytku publicznego
iowolontariacie (t.j. Dz. U.22014 r. poz. 1118 zp62n.zm.).

W trakcie konsultacji Gminna Rada Dzialalno6ci Po2ytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach zlo2yla nastqpujqce uwagi i propozycje zmian w projekcie
Rocznego Programu Wsp6lpracy:

1. Rozdziallust.4pktT

,,Slowo: ,,powierzenia", zgodnie z definicjq ustawy, dotyczy wykonywania zadafi
publicznych przez podmioty niepubliczne, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji. Wobec powyzszego oraz w zwiqzku z praktykq
oglaszania przez czerwiefiski samorzqd konkurs6w, r6wnie2 poprzez wspieranie
wykonywania zadari publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji, nale2y skorygowa6 zapis wskazany w drugiej kolumnie na ,,...zlecania ich
realizaqi w drodze konkursu...";"

Uwaga zasadna - zapis zostanie zmieniony.

2. Rozdzial lll ust. 2 pkt. 1 a)

,,Propozycja dodania/zmiany zapisu na: ,,...kontynuacja wdra2ania i rozwoju
modelu wspolpracy wypracowanego..." - zaproponowany zapis bylby bardziej
czytelny;

Propozycja zmiany zapisu nie wnosi nic nowego. Uwa2am, 2e zapis,,...kontynuacja
modelu wsp6lpracy wypracowanego......" jest czytelny i zrozumiaty dla wszystkich
zainteresowanych stron.





3. Rozdzial lll ust. 2 pkt 1

Propozycja dodania nowego zapisu::

Podpunkt d) Propagowanie dzialalnoSci hzeciego sektora, gminnej rady dzialalnoSci
po2ytku publicznego, wolontariatu i podmiot6w ekonomii spolecznej m.in. poprzez:

. pomoc w zamieszczaniu informacji i ogloszefi dot. ich bie2qcej dzialalno6ci
w prasie lokalnej, w tym Gazecie Lokalnej ,,Kurier" oraz stronie internetowej
gminy i miasta www.czerwionka-leszczyny. pl,

. drukowanie material6w informacyjnych dotyczqcych funkcjonowania
czerwieriskiego trzeciego sektora ;

Propozycje nowych zapis6w zwiqzane sq z mozliwoSciq wiqkszej popularyzacji
wymienionych podmiot6w oraz zwiqkszeniem szans na dotarcie z informacjq do
opinii publicznej w celu wzrostu rozwoju kapitalu spolecznego na obszarze gminy
i miasta.

Zaproponowany zapis jest zbyt szczegolowy. Program okreSla bardziej og6lne
ramy. Niemniej jednak wyja6niam, ze o sposobach promocji i propagowaniu
dzialalnoSci trzeciego sektora m6wi wypracowany model wsp6lpracy. A zgodnie
z zapisem rozdzialu lll ust. 2 pkt 1a) bqdziemy go kontynuowad. Ponadto informujq,
2e dzialania takie sq r6wniez zadaniami Centrum Organizacji Pozarzqdowych -
zapis w rozdziale lll ust.2 pkt 3a).

4. Rozdzial lll ust. 2 pkt. 2

Propozycja dodania nowego zapisu - podpunktu c)

Podpunkt c) Nawiqzywanie wsp6lpracy oraz oglaszanie konkurs6w na partner6w
z sektora pozarzqdowego przy aplikowaniu i realizacji projekt6w spolecznych
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w zewngtrznych w tym z Unii Europejskiej,
w szczeg6lno5ci w celu realizaqi Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2014-2020 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zaproponowany zapis czq5ciowo ujqty jest w projekcie Programu w rozdziale lll ust.
2 ,,b) pomoc w nawiqzywaniu partnerstw...". Ponadto informujg, 2e wyb6r partner6w
do projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w unijnych reguluje akt wy2szego
rzgdu tj. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1649 zp62n. zm.).

5. Rozdzial lV ust. 3

Proponujq siq zmiany zapisu na:

,,Wysoko56 Srodk6w pzeznaczonych na realizacjg zadari publicznych objgtych
niniejszym programem okre6la sig na poziomie nie mniejszvm ni2 540 000 zl."
JednoczeSnie naleZy pzeanalizowa6 czy wysoko66 Srodkow przeznaczona na rok





2016 nie powinna by6 zwigkszona na planowane zdania publiczne mo2liwe do
realizacji, ze wzgledu min. na prawdopodobieristwo dlu2szego okresu realizacji
zadania auiqzanego z prowadzeniem Centrum Organizacji Pozarzqdowych (kt6re
w roku 2015 funkcjonowalo w okresie od 15 kwietnia) oraz mo2liwo6ciq organizacji
licznych inicjatyw obywatelskich jak np. Festiwal Organizacji Pozarzqdovtych, Dzierl
Wolontariusza, Gminny Zjazd Senior6w, itp.

lnformujg, Ze zaproponowana w projekcie Rocznego Programu Wspolpracy kwota
jest wyzsza niz w latach poprzednich i na chwilq obecnq jest maksymalnq kwotq
przy aktualnych mozliwo6ciach finansowych Gminy. Uwzglgdnia ona r6wnie2
realizacjq zadania zwiqzarego z prowadzeniem Centrum Organizacji
Pozarzqdov,tych przez 12 miesiqcy. Ostatecznq wysokoS6 Srodk6w przeznaczonych
na realizacjg programu okre5li Uchwala Bud2etowa na 2016 rok.

W Swietle powy2szych wyja6nief zlozony wniosek w trybie konsultacji spolecznych
uwazam za uzasadniony w pkt '1 . Pozostale uwagi uwa2am za nieuzasadnione,
poniewa2 przedstawiony do konsultacji projekt Rocznego Programu Wspolpracy
uwzglednia zapisy bgdqce przedmiotem uwag.

W zwiqzku z powy2szym na sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
przedstawie projekt Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2016 rok z uwzglqdnionq zmianq dotyczqcq
rozdzialu I ust. 4 pkt 7.




