PSW.0541.12.2021

Skawina, 15 lipca 2021 r.

RAPORT Z KONSULTACJI

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji
społecznych w zakresie planowanego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania
publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pn. „Prowadzenie Centrum Aktywności Kulturalnej na osiedlu Ogrody w 2021 roku”.
CEL KONSULTACJI:
- poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie
projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum
Aktywności Kulturalnej na osiedlu Ogrody w 2021 roku.
PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:
- zgodnie z zarządzeniem nr 116.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 maja
2021 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców
gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat. W toku prowadzonych konsultacji zaproszenie do
złożenia uwag skierowano do podmiotów sektora pozarządowego oraz mieszkańców Gminy
Skawina.

PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:
- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 4 czerwca – 24 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
nr 116.2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

w zakresie planowanego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego w zakresie
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Prowadzenie
Centrum Aktywności Kulturalnej na osiedlu Ogrody w 2021 roku”;
- konsultacje przeprowadzono w formie:
1) pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego
stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 116.2021
z dnia 28 maja 2021 r. poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego
arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: urzad@gminaskawina.pl;
2) spotkania konsultacyjnego – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania
z Zarządem Osiedla Nr 4 „Ogrody”, mieszkańcami i przedstawicielami organizacji
pozarządowych;
- w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurze konsultacji
wykorzystano stronę www.gminaskawina.pl, portal społecznościowy Facebook oraz
informację e-mailową.
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W KONSULTACJACH:
- podczas prowadzonych konsultacji pisemnych uwagi zgłoszone zostały przez 1 osobę. Po
zakończeniu procesu konsultacyjnego (28 czerwca 2021 r.) wpłynęły uwagi od 1 osoby;
- w podlegającym protokołowaniu spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło 10 osób (zgodnie
z załączoną listą obecności).

WYNIKI KONSULTACJI:

Lp.

Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
(rozdział, paragraf, etc.)

Treść uwagi
Uzasadnienie uwagi
(propozycja zmian)

Odpowiedź (uwaga zasadna,
niezasadna)

Uwagi wniesione w dniu
24.06.2021 r. o godz. 22:31
pocztą elektroniczną na
adres:
urzad@gminaskawina.pl
Zał. nr 2

Uwaga ogólna: brak zapisów
dotyczących kosztów naprawy sprzętu
będących w zasobach CAK
i wykazanych w zał. nr 8

Zał. nr 2 § 1 pkt 3

Dodać zapis: określający jasno, jakie
zadania/wydarzenia/imprezy itp. mogą
być realizowane na terenie CAK np.
w formie załącznika lub odwołania się
do wykazu zadań zawartych w art. 4
ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

1

Zasady korzystania
z przestrzeni
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Uwaga przyjęta w całości:
stosowne zapisy zostaną dodane do
ogłoszenia o konkursie.
Zabezpieczenie przed ewentualnym
wykorzystywaniem pomieszczeń
CAK do celów niezgodnych z ideą
jego powstania.

Uwaga odrzucona: katalog zadań
do realizacji w ramach CAK został
jasno określony, ponieważ CAK
ma funkcjonować jako centrum
społecznościowe opierające się na
inicjatywach oddolnych. Dokładne
określanie w ogłoszeniu o
konkursie działań, jakie maja być
podejmowane w CAK, jest
sprzeczne z ideą funkcjonowania
centrum społecznościowego, a
dodatkowo może ograniczać
konkurencyjność wśród organizacji
składających oferty.

Zał. nr 2 § 1 pkt 4
Beneficjenci zadania:
mieszkańcy gminy Skawina
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Dodać zapis: z uwzględnieniem
pierwszeństwa mieszkańców Osiedla
Ogrody

Lokal CAK umiejscowiony jest na
terenie Osiedla Ogrody

Uwaga odrzucona: CAK znajduje
się na osiedlu Ogrody, naturalnym
odbiorcą wydarzeń
organizowanych w Centrum będą
więc mieszkańcy tego osiedla, nie
ma zatem potrzeby dodawania
w ogłoszeniu o konkursie zapisu
o pierwszeństwie mieszkańców
osiedla Ogrody. Zapis taki
powodowałby również trudności na
etapie rekrutacji na poszczególne
wydarzenia oraz na etapie
sprawozdawczości. Organizacja
prowadząca CAK musiałaby za
każdym razem zbierać dane
wrażliwe dotyczące miejsca
zamieszkania osoby
zainteresowanej udziałem w danym
wydarzeniu i na etapie
sprawozdania wykazywać
wszystkie działania wskazujące na
aktywności podjęte w celu
zrekrutowania na dane wydarzenie
w pierwszej kolejności
mieszkańców osiedla. Ponadto
CAK Ogrody został
wyremontowany w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji,

który jest działaniem globalnym na
terenie całej gminy, a nie lokalnym,
nie można zatem ograniczać
mieszkańcom Gminy Skawina
dostępu do zrewitalizowanych
obiektów.
Zał. nr 8 – Zasoby CAK

Uwzględnienie uwag/braków wwykazie
przekazanych drogą mailową przez p.
Magdalena Zgrzywa w dniu 6 czerwca
2021 23:45 do p. Joanny MaryonGolonka

Uwaga przyjęta w całości:
Załącznik nr 8 zostanie
uzupełniony o katalog zasobów,
które zostały przekazane drogą
mailową już po rozpoczęciu
procesu konsultacyjnego.

Zał. nr 9 – Kalendarz
stałych aktywności w CAK

Uwzględnienie uwag w wykazie
przekazanych drogą mailową przez p.
Magdalena Zgrzywa w dniu 6 czerwca
2021 23:45 do p. Joanny MaryonGolonk

Uwaga przyjęta w całości:
Załącznik nr 9 zostanie
uzupełniony o stałe aktywności
w CAK, które zostały przekazane
drogą mailową już po rozpoczęciu
procesu konsultacyjnego.

Zał. nr 10 – Układ
pomieszczeń w CAK
Ogrody

Uwzględnienie uwag przekazanych
drogą mailową przez p. Magdalena
Zgrzywa w dniu 6 czerwca 2021 23:45
do p. Joanny Maryon-Golonka

Uwaga przyjęta w całości:
Załącznik nr 10 zostanie
skorygowany zgodnie z uwagami,
które zostały przekazane drogą
mailową już po rozpoczęciu
procesu konsultacyjnego.
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Uwagi wniesione w dniu
12.06.2021 r. podczas
spotkania konsultacyjnego
Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie
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CAK Ogrody od początku miał służyć
mieszkańcom osiedla Ogrody, pojawiła
się prośba o umieszczenie w warunkach
konkursu lub w umowie zapisu
o pierwszeństwie mieszkańców osiedla
przed innymi mieszkańcami gminy

Uwaga odrzucona: CAK znajduje
się na osiedlu Ogrody, naturalnym
odbiorcą wydarzeń
organizowanych w Centrum będą
więc mieszkańcy tego osiedla, nie
ma zatem potrzeby dodawania
w ogłoszeniu o konkursie zapisu
o pierwszeństwie mieszkańców
osiedla Ogrody. Zapis taki
powodowałby również trudności na
etapie rekrutacji na poszczególne
wydarzenia oraz na etapie
sprawozdawczości. Organizacja
prowadząca CAK musiałaby za
każdym razem zbierać dane
wrażliwe dotyczące miejsca
zamieszkania osoby
zainteresowanej udziałem w danym
wydarzeniu i na etapie
sprawozdania wykazywać
wszystkie działania wskazujące na
aktywności podjęte w celu
zrekrutowania na dane wydarzenie
w pierwszej kolejności

mieszkańców osiedla. Ponadto
CAK Ogrody został
wyremontowany w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji
który jest działaniem globalnym na
terenie całej gminy, a nie lokalnym,
nie można zatem ograniczać
mieszkańcom Gminy Skawina
dostępu do zrewitalizowanych
obiektów.
Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie

Zarząd osiedla Ogrody i inne
organizacje do tej pory korzystające
z budynku CAK powinny mieć
zagwarantowaną pisemnie możliwość
korzystania z lokalu na niezmienionych
zasadach.

Uwaga odrzucona: zapis taki
pojawia się już w § 1 pkt 3;

Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie

W umowie powinien znaleźć się zapis,
jakie prawa i możliwości będą mieli
mieszkańcy osiedla

Uwaga odrzucona: prawo do
dostępności lokalu dla działających
do tej pory w CAK organizacji
uwzględnione jest w ogłoszeniu o
konkursie w § 1 pkt 3 oraz zał. nr 9.
Uwaga ta łączy się z uwagami
o pierwszeństwie mieszkańców
osiedla przed innymi mieszkańcami
gminy (odpowiedź na te uwagi
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znajduje się w pkt. 3 i niniejszego
raportu).
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Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie

W ogłoszeniu o konkursie powinien
pojawić się zapis określający, jakie
zadania lub wydarzenia mają być
realizowane w CAK-u;

Uwaga odrzucona: katalog zadań
do realizacji w ramach CAK został
jasno określony w § 1 pkt. 1 Cele
zadania i pkt.2. Formy działania;

Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie

Zajęcia, które będą prowadzone w
CAK, powinny być prowadzone
nieodpłatnie, a organizacja, która będzie
zarządzać CAK, nie może
wykorzystywać CAK do uzyskiwania
dochodów.

Uwaga odrzucona: projekt
zarządzenia w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert dotyczy
powierzenia organizacjom
pozarządowym i podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Ten
tryb zlecania realizacji zadań
publicznych nie przewiduje
prowadzenia działalności odpłatnej
ani dochodowej.

Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie

W umowie powinien się znaleźć zapis
o tym, kto ponosi koszty naprawy
poszczególnych sprzętów i urządzeń
będących na wyposażeniu CAK.

Uwaga przyjęta w całości:
Stosowne zapisy zostaną dodane do
ogłoszenia o konkursie.
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Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie

Załączniki do ogłoszenia o konkursie
powinny zostać uzupełnione o wykazy
przesłane mailowo przez p. Magdalenę
Zgrzywę.

Uwaga przyjęta w całości:
Załączniki nr 8, 9 i 10 zostaną
uzupełnione o uwagi przekazane
drogą mailową już po rozpoczęciu
procesu konsultacyjnego.

Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie

Wszystkie sprzęty w CAK powinny
zostać zinwentaryzowane, powinien
zostać przygotowany protokół
przekazania, który będzie załącznikiem
do umowy.

Uwaga przyjęta częściowo: do
umowy zostanie dołączony
protokół przekazania, nie zachodzi
konieczność inwentaryzacji
zasobów CAK; zasoby te zostały
uwzględnione w zał. nr 8.

Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie

Członkowie zarządu osiedla, którzy
zostali powołani do komisji oceniającej
oferty konkursowe jako eksperci,
powinni być normalnymi członkami
komisji z prawem głosu.

Uwaga odrzucona: Zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w skład komisji
konkursowej powołanej przez
organ jednostki samorządu
terytorialnego wchodzić mogą
jedynie przedstawiciele organu
wykonawczego tej jednostki
i osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty
wymienione w art.3 ust. 3, z
wyłączeniem osób wskazanych
przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione wart.3 ust.3,
biorące udział w konkursie. Osoby
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nie będące przedstawicielami JST
lub organizacji pozarządowych
mogą stanowić jedynie głos
doradczy pełniąc funkcje ekspertów
doradzających komisji, bez prawa
głosu.
Uwaga dotycząca całości
ogłoszenia o konkursie
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W umowie powinien pojawić się zapis
regulujący przypadki, gdy w CAK
zamontowane zostanie dodatkowe
wyposażenie (czy z chwilą rozwiązania
umowy organizacja będzie zobowiązana
do zabrania tych sprzętów i usunięcia
po nich śladów, czy powinna przekazać
dodatkowe wyposażenie na rzecz
CAK).

Uwaga przyjęta w całości: do
umowy zostanie dołączony zapis:
„jeżeli w Centrum Aktywności
Kulturalnej zamontowane zostanie
dodatkowe wyposażenie
z inicjatywy i na koszt
Zarządzającego CAK, do decyzji
Zarządzającego pozostanie, czy
z chwilą zakończenia lub
rozwiązania umowy dodatkowe
wyposażenie zostanie przekazane
na rzecz Gminy Skawina (na rzecz
CAK), czy zdemontowane
i zabrane przez Zarządzającego
z koniecznością przywrócenia
miejsca montażu do stanu
pierwotnego).

Załączniki:
1. Protokół ze spotkania konsultacyjnego zorganizowanego na terenie CAK Ogrody w dniu 12 czerwca 2021 r.
2. Lista obecności osób obecnych na spotkaniu konsultacyjnym.

