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INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI  

projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2023” 

 

Na podstawie: 

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), 

-Uchwały Nr XLVIII/359/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie 

określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, 

- Zarządzenia Nr 409/22 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 20 października 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, 

 

w  dniach od 21 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. przeprowadzono konsultacje „Rocznego 

programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2023”. 

 

W okresie trwania konsultacji zgłoszono uwagi do w/w projektu Programu. Zestawienie zgłoszonych 

uwag stanowi załącznik do niniejszej informacji. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy 

Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” z częściowym uwzględnieniem 

zmian zostanie przedłożony Radzie Gminy w Biesiekierzu.  

 

 
 
 Wójt Gminy Biesiekierz 

    /-/ 
     Andrzej Leśniewicz 
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Zestawienie uwag po konsultacjach projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

Konsultacje trwały od 21 października 2022 r. do 04 listopada 2022 roku.  

Uwagi do projektu programu można było zgłaszać drogą elektroniczną (na adres: 

projekty@biesiekierz.eu), pocztową (na adres: Urząd Gminy w Biesiekierzu,  76-039 Biesiekierz 103), 

lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Biesiekierzu w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. 

Podmiot 

zgłaszający 

propozycję 

Aktualny zapis w projekcie 

Programu wraz podaniem nr 

strony 

Sugerowana zmiana 

(konkretny sugerowany zapis) 

Stanowisko Gminy ws. 

proponowanej zmiany  

Ochotnicza 

Straż 

Pożarna w 

Starych 

Bielicach 

(uwaga 

zgłoszona 

emailem 

w dniu 

01.11.2022 

r.) 

 

§2 ust. 2 (strona 1-2) 

„Celami szczegółowymi 

programu są: 

a. pomoc społeczna dla rodzin i 

osób w trudnej sytuacji 

życiowej; 

b. działalność na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży; 

c. rozwój kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

d. wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, turystyki i 

krajoznawstwa; 

e. rozwój i wspieranie 

aktywności społecznej oraz 

rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnej; 

f. wzmocnienie potencjału 

organizacji pozarządowych”. 

§2 ust. 2  

„Celami szczegółowymi 

programu są: 

1) umacnianie lokalnych działań 

poprzez stwarzanie warunków 

dla powstawania inicjatyw, 

podmiotów i partnerstw 

międzysektorowych 

działających na rzecz 

społeczności lokalnych; 

2) wzmacnianie potencjału 

organizacji pozarządowych; 

3) tworzenie warunków do 

powoływania i rozwoju ciał 

opiniodawczo-doradczych, 

4) aktywizowanie organizacji do 

pozyskiwania środków 

finansowych ze źródeł 

pozabudżetowych na realizację 

zadań służących mieszkańcom 

gminy”. 

Propozycja częściowo 

uwzględniona. Zgodnie z 

sugestią 

przeformułowano cele 

szczegółowe i przyjęto 

następujące zapisy: 

§2 ust. 2 

„Celami szczegółowymi 

programu są: 

a. wspieranie działań z 

zakresu pomocy 

społecznej dla rodzin i 

osób w trudnej sytuacji 

życiowej; 

b. wspieranie 

działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 

c. rozwój kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa 

narodowego; 

d. wspieranie i 

upowszechnianie kultury 



 

fizycznej, turystyki i 

krajoznawstwa; 

e. rozwijanie i wspieranie 

aktywności społecznej 

oraz rozwoju wspólnot i 

społeczności lokalnej; 

f. wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych”. 

Ochotnicza 

Straż 

Pożarna w 

Starych 

Bielicach 

(uwaga 

zgłoszona 

emailem 

w dniu 

01.11.2022 

r.) 

 

 

 

 

§4 ust. 2 (strona 2) 

Ustala się następujące zadania 

jako priorytetowe, które mogą 

być zlecane do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność statutową w danej 

dziedzinie: 

a. pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej; 

b. działalność na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

c. działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

d. działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

e. działalność na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży; 

f. rozwój kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

g. wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej; 

§4 ust. 2 

Ustala się następujące zadania 

jako priorytetowe, które mogą 

być zlecane do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność statutową w danej 

dziedzinie:  

a. pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej; 

b. działalność na rzecz 

integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

c. działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

d. działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

e. działalność na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży; 

f. rozwój kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

g. wspieranie i 

Propozycja zmiany 

częściowo uwzględniona.  

W §4 ust. 2 programu 

współpracy dot. katalogu 

zadań priorytetowych 

dodano pkt. j 

„działalność na rzecz 

bezpieczeństwa 

publicznego i działalność 

przeciwpożarowa”. 

 



 

h. turystyka i krajoznawstwo; 

i. przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

upowszechnianie kultury 

fizycznej; 

h. turystyka i krajoznawstwo; 

i. przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym; 

j. działalność na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego i 

działalność przeciwpożarowa; 

k. ekologia i ochrona zwierząt 

oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego; 

l. działania promujące i 

organizujące wolontariat; 

m. działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 w zakresie 

określonym w Art. 4 pkt 1-32a 

ustawy. 

Ośrodek 

Wsparcia 

Ekonomii 

Społecznej 

w Koszalinie 

(uwaga 

zgłoszona 

emailem 

w dniu 

04.11.2022 

r.) 

§5 ust. 3 (strona 3) 

„1. Pozafinansowe formy 

współpracy gminy z 

organizacjami pozarządowymi 

dotyczą m.in.: 

a. wzajemnego informowania 

się o planowanych 

kierunkach działalności 

i współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych 

kierunków; 

b. konsultowania projektów 

aktów prawnych w oparciu 

o Uchwałę Nr XLVIII/359/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu z 

dznia 29 października 2010 

r., w sprawie określenia 

sposobu konsultowania z 

organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

§5 ust. 3 (strona 3) 

„1. Pozafinansowe formy 

współpracy gminy z 

organizacjami pozarządowymi 

dotyczą m.in.: 

a. wzajemnego informowania 

się o planowanych 

kierunkach działalności 

i współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych 

kierunków; 

b. konsultowania projektów 

aktów prawnych w oparciu 

o Uchwałę Nr 

XLVIII/359/10 Rady Gminy 

w Biesiekierzu z dznia 29 

października 2010 r., w 

sprawie określenia sposobu 

konsultowania z 

organizacjami 

Propozycja zmiany 

uwzględniona.  

W §5 ust. 3 programu 

współpracy dot.  

katalogu 

pozafinansowych form 

współpracy gminy z 

organizacjami 

pozarządowymi dodano 

pkt. m w brzmieniu 

„współpracy i 

korzystania z 

bezpłatnego wsparcia i 

konsultacji oferowanych 

przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej dla 

regionu koszalińskiego w 



 

uprawnionymi podmiotami 

aktów prawnych w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej; 

c. tworzenia wspólnych 

zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym; 

d. promocji działalności 

organizacji pozarządowych; 

e. pomocy w nawiązywaniu 

kontaktów i współpracy 

organizacji pozarządowych 

w skali lokalnej, 

ogólnopolskiej i 

międzynarodowej; 

f. współpracy w pozyskiwaniu 

środków finansowych z 

różnych źródeł; 

g. udzielania rekomendacji 

organizacjom 

pozarządowym i 

podmiotom 

współpracującym z gminą, 

które ubiegają się o 

dofinansowanie z innych 

źródeł; 

h. organizowania konsultacji i 

szkoleń, celem podniesienia 

sprawności funkcjonowania 

organizacji pozarządowych; 

i. udostępniania lokalu na 

spotkania organizacji i 

spotkania otwarte; 

j. elektronicznego przekazu 

istotnych informacji 

dotyczących realizacji zadań 

publicznych; 

k. wsparcia merytorycznego 

przy opracowywaniu 

dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia inicjatywy 

lokalnej, w tym 

harmonogramu 

i kosztorysu, a także 

poprzez wsparcie 

informacyjne i inne; 

l. wsparcia rzeczowego – 

poprzez m. in. użyczenie 

sprzętu i narzędzi oraz 

dostarczenie materiałów 

koniecznych do wykonania 

inicjatywy lokalnej”. 

pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami 

aktów prawnych w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej; 

c. tworzenia wspólnych 

zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym; 

d. promocji działalności 

organizacji pozarządowych; 

e. pomocy w nawiązywaniu 

kontaktów i współpracy 

organizacji pozarządowych 

w skali lokalnej, 

ogólnopolskiej i 

międzynarodowej; 

f. współpracy w pozyskiwaniu 

środków finansowych z 

różnych źródeł; 

g. udzielania rekomendacji 

organizacjom 

pozarządowym i 

podmiotom 

współpracującym z gminą, 

które ubiegają się o 

dofinansowanie z innych 

źródeł; 

h. organizowania konsultacji i 

szkoleń, celem podniesienia 

sprawności funkcjonowania 

organizacji pozarządowych; 

i. udostępniania lokalu na 

spotkania organizacji i 

spotkania otwarte; 

j. elektronicznego przekazu 

istotnych informacji 

dotyczących realizacji 

zadań publicznych; 

k. wsparcia merytorycznego 

przy opracowywaniu 

dokumentacji niezbędnej 

do przeprowadzenia 

inicjatywy lokalnej, w tym 

harmonogramu 

i kosztorysu, a także 

poprzez wsparcie 

informacyjne i inne; 

l. wsparcia rzeczowego – 

poprzez m. in. użyczenie 

sprzętu i narzędzi oraz 

dostarczenie materiałów 

koniecznych do wykonania 

dziedzinach dotyczących 

Podmiotów Ekonomii 

Społecznej i współpracy z 

jednostką samorządu 

terytorialnego”. 

 



 

 inicjatywy lokalnej”; 

m. współpracy i korzystania z 

bezpłatnego wsparcia i 

konsultacji oferowanych 

przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej dla 

regionu koszalińskiego w 

dziedzinach dotyczących 

Podmiotów Ekonomii 

Społecznej i współpracy z 

jednostką samorządu 

terytorialnego”. 

 

 

 


