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PSW.0541.36.2019              Skawina, 21 października 2019 r. 

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI 
 

Działając na podstawie §15 Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 

25 listopada 2015  r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia 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  

Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport 

z konsultacji społecznych w zakresie projektu warunków i trybu finansowania zadania 

własnego Gminy Skawina z zakresu sportu. 

 

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

przedłożonego projektu. 

 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:  
- zgodnie z zarządzeniem nr 290.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 16 września 

2019 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 również do podmiotów sektora pozarządowego. 

 

PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:  
- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 23 września 13 października 2019 r. 

Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

nr 290.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w zakresie projektu warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skawina 

z zakresu sportu; 

- konsultacje przeprowadzono w formie: 

1) pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, 

stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

nr 290.2019 z dnia 16 września 2019 r., poprzez złożenie pisemnych wniosków 

(z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 

14, pok. 1; 

2) online – poprzez zastosowanie portalu dialogu społecznego powstałego w ramach projektu 

„Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych  

w Gminie Skawina”; 

3) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się 3 października 

2019 r. 

 

LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W 

KONSULTACJACH:  
- w toku konsultacji zgłoszona została uwaga przez Ludowy Klub Sportowy Radziszowianka.  
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WYNIKI KONSULTACJI:  
 

Lp.  Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

(rozdział, 

paragraf, etc.)  

Treść uwagi i 

uzasadnienie:  

Odpowiedź: (wypełnia urząd)  

1. Całość 

konsultowaneg

o dokumentu 
 

Uwaga 

wniesiona 

przez: 

Ludowy Klub 

Sportowy 

Radziszowiank

a 

Prosimy rozważyć stworzenie 

możliwości dofinansowania w 

zakresie infrastruktury, tzn. 

utrzymanie boisk oraz budynków 

klubowych, które kluby dzierżawią 

od Gminy. Proponujemy utworzyć 

osobną „pulę” dla klubów z Gminy 

Skawina, która byłaby odrębnym 

projektem. 

 

Uzasadnienie: Zakres 

dofinansowania dotyczy tylko 

bieżącej działalności klubów. Nie 

obejmuje on bieżących wydatków 

ponoszonych na utrzymanie 

obiektów: koszenia boisk, prac 

pielęgnacyjnych (wertykulacja, 

aeracja, nawożenie boisk 

nawozami itp.), remont budynku, 

zakup sprzętu np. kosiarka, etatu 

gospodarza obiektu itp. 

 

Uwaga przyjęta w części:  
Do rozdziału 2 § 4, ustęp 1 dodaje się punkty 5) 

i 6) o następującym brzmieniu:  

 

Rozdział 2  

Warunki otrzymania dotacji celowej 

§ 4 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja 

celowa może być zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy 

o sporcie w szczególności przeznaczona na: 

(...) 

5) utrzymanie boisk i obiektów 

sportowych; 

6) zakup środków trwałych. 

 

 

 


