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 Załącznik do ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

 Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi 

 oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

 publicznego i o wolontariacie na 2023 r. 

 

 

PSW.520.2.2022       Skawina, 3 października 2022 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 projektu 

„Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2023 r.”.. 

 

 

CEL KONSULTACJI:  

- poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie 

wprowadzenia zmian. 

 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:  

- zgodnie z zarządzeniem nr 209.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 11 lipca 2022 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, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz mieszkańców Gminy Skawina. 

 

PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:  

- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 19 lipca – 9 września 2022 r. Ogłoszenie 

konsultacji było poprzedzone zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 209.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”; 

 

- 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 209.2022 

z dnia 11 lipca 2022 r., poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego 
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arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl;  

2. spotkania publicznego – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania 

z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych; 
 

- w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurę konsultacji wykorzystano 

również portal społecznościowy Facebook oraz newsletter. 

 

 

 

LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:  

 

- Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego po zapoznaniu się z projektem nie wniosła uwag 

do jego treści; 

- podczas prowadzonych konsultacji pisemnych nie zgłoszono żadnych uwag; 

- w podlegającym protokołowaniu spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło 7 osób (zgodnie z listą 

obecności znajdująca się w protokole ze spotkania konsultacyjnego). 
 

mailto:urzad@gminaskawina.pl
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WYNIKI KONSULTACJI 

 

Uwagi wniesione ustnie podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 2 sierpnia 2022 r.: 

 

Lp. Wnoszę uwagi 

do:  

(wskazać zapis)  

Treść uwagi/opinii/propozycji:  Odpowiedź: (wypełnia urząd)  

1. § 9  

 

Powinien zostać utworzony nowy obszar 

konkursowy dot. osób niepełnosprawnych, na 

działania całoroczne, gdzie kryteria powinny być 

nakierowane na jakość, a nie na ilość zajęć. Ponadto 

organizacje chcą podejmować działania, które są 

skierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych 

w różnych grupach wiekowych i których nie można 

realizować w ramach innych konkursów (np. 

programu mieszkaniowego dla osób 

niepełnosprawnych). 

Uwaga przyjęta w części 

 

Propozycja zostanie rozpatrzona podczas planowania 

Programu na 2024 r. Ponadto we wszystkich otwartych 

konkursach ofert zostanie zwiększona liczba punktów 

przyznawana za integrację środowisk osób 

niepełnosprawnych. 

2. § 9 pkt 9 Należy zwiększyć kwotę przeznaczoną na konkurs 

dot. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, powinna 

również zostać zwiększona maksymalna kwota 

udzielanej dotacji. 

Uwaga przyjęta w części 

 

Maksymalna kwota udzielanej dotacji w konkursie 

z zakresu ekologii zostanie zwiększona do 5 000 zł 

przy zachowaniu puli 10 000 zł na cały konkurs. Ze 

względu na panującą w kraju i na świecie sytuację 

ekonomiczną nie ma możliwości zwiększenia puli 

środków na 2023 r. 
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3. § 12 Aby zachęcić organizacje do zapraszania osób 

niepełnosprawnych, w kryteriach oceny 

merytorycznej trzeba zwiększyć ilość punktów 

przyznawanych za udział osób niepełnosprawnych. 

Projekty realizowane w partnerstwie 

z organizacjami zajmującymi się osobami 

niepełnosprawnymi powinny być dodatkowo 

punktowane. 

Uwaga przyjęta w całości  

 

Udział osób niepełnosprawnych w zadaniach oraz 

współpraca z organizacjami zajmującymi się osobami 

niepełnosprawnymi będą wyżej punktowane. 

4. § 17 i 18 Podział środków jest niesprawiedliwy, należy 

zwiększyć pulę środków na inne dyscypliny 

sportowe [niż piłka nożna], ponieważ ilość środków 

jest niewystarczająca. 

Uwaga odrzucona  

 

Ze względu na panującą w kraju i na świecie sytuację 

ekonomiczną nie ma możliwości zwiększenia puli 

środków na rok 2023.  

Podział środków pomiędzy piłkę nożną a inne 

dyscypliny sportowe wynika w głównej mierze 

z liczby beneficjentów zadań. 

 

5. § 18 pkt 2 Zwiększenie kwoty na pożyczkę nic nie zmienia, 

ponieważ większość konkursów od grantodawców 

zewnętrznych kończy się wraz z zakończeniem roku 

budżetowego, trzecia transza przy dużych 

projektach zawsze jest w formie refundacji, i nie ma 

możliwości rozliczenia projektu w danym roku 

budżetowym.  

 

Uwaga przyjęta w części 

 

Propozycja zostanie rozpatrzona podczas planowania 

Programu na 2024 r. Ze względu na szybko rosnącą 

inflację nie ma obecnie możliwości przedłużenia czasu 

spłaty pożyczki. 

6. § 18 pkt 2 W konkursie na wypoczynek zimowy należy 

również wydzielić pulę środków przeznaczoną na 

organizację wypoczynku dla osób 

niepełnosprawnych. 

Uwaga przyjęta w całości 

 

W konkursie na organizację wypoczynku zimowego 

zostanie wydzielona odrębna pula środków zgodnie 

z propozycją w wysokości 3 500 zł. 
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7. § 21 Do pracy w komisjach oceniających oferty 

konkursowe należy zaprosić przedstawicieli 

organizacji z terenu gminy, które jeszcze nie 

składały ofert w konkursach gminnych. 

 

Do pracy w komisjach należy zaprosić młode 

osoby, podkreślając że prace w komisji są formą 

szkolenia. 

Uwaga przyjęta w całości 

 

Nabór członków do komisji konkursowych jest 

otwarty i wszystkie organizacje działające na terenie 

gminy Skawina mogą brać w nim udział na równych 

prawach. Sugestie wypracowane podczas spotkania 

zostaną wykorzystane przy rekrutacji.  

 

 


