
PROTOKÓŁ 

Z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy 

Gminy Suchy Dąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok”       

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie z uwagami i opiniami organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy 

Dąb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

niniejszej ustawy na rok 2022.                       

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach 15 października – 29 października 2021 r. 

Projekt Programu Współpracy został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Suchym Dębie oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu.  

Ponadto projekt programu wraz z formularzem został wysłany informacyjnie drogą e-mailową 

do organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy po to, aby organizacje 

pozarządowe zgłaszały swoje propozycje do projektu programu. 

W dniu 28.10.2021 roku drogą e-mailową wpłynął 1 formularz z propozycjami zmian w treści 

programu na 2022 rok od UKS Motława w Suchym Dębie. Wskazano następujące zmiany: 

W § 6 załączonego projektu programu wskazano uwagi do zapisu: „nie można wyróżniać 

dyscyplin sportowych, ponieważ jest to narzucanie woli twórcy programu”. 

W §11 załączonego projektu programu zaproponowano zapis „Podział środków pomiędzy 

priorytetami powinien być uzależniony od ilości osób, dla których jest przeznaczony 

promocji gminy oraz podmiotów związanych z gminą np. podniesienie rangi szkoły”. 

Zgodnie z §5a ust.4 punkt 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności 

wysokość środków planowanych na realizację programu.  

3. W § 12 zaproponowano nowy ust.2, w którym ujęto: 

„Kryteria Oceny programu Ochrona zdrowia… 

§12 3 kryteria oceny programu ekologia 

§12 4. Kryteria Oceny programu kultura i sport  

Przykładowa ocena programu Kultura i sport 

- przeznaczenie programu (dla jakiej grupy społecznej program jest przeznaczony)  

- ilość uczestników programu (ocena powinna być uzależniona od ilości osób biorących 

udział w programie zamieszkałych w gminie Suchy Dąb).  

- długość programu 



- cykliczność programu np. klasa sportowa (lub dla klasy sportowej pod patronatem klubu 

osobny podpunkt z możliwością długoterminowej dotacji). 

- zakres promocji gminy (powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy). 

§12 5. Kryteria oceny programu turystyka”     

W załączonym formularzu konsultacji społecznych w części B organizacja pozarządowa 

wskazała zadanie priorytetowe Gminy Suchy Dąb na rok 2022: 

„Zapewnienie części środków na realizację programów tworzonych przez kluby 

działające na terenie gminy oraz współpraca gminy w pozyskiwaniu środków na 

działalność statutową klubów z projektów dostępnych w instytucjach Państwowych  

i międzynarodowych” 

Formularz propozycji zmian z uwagami stanowi załącznik do protokołu.  

Zgodnie z § 1 uchwały  Nr 0007.XII.96.2011 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 września 2011r. 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmio-

tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchy Dąb w dzie-

dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zgodnie z Zarządzeniem 

SSP.0050.60.2021 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 08.10.2021 roku konsultacje uznaje się za 

ważne. 

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy. Uwzględnia się uwagę nr 1 w § 6 projektu 

programu: 

„nie można wyróżniać dyscyplin sportowych, ponieważ jest to narzucanie woli twórcy 

programu” 

Nowe brzmienie §6 w tabeli kultura i sport: „Prowadzenie i rozwój drużyn sportowych 

w celu wykorzystania potencjału i jednocześnie rozwoju umiejętności dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Suchy Dąb oraz organizacja gminnych rozgrywek sportowych, zawodów oraz 

turniejów pod Patronatem Wójta Gminy Suchy Dąb” 

Pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione.  

Protokół sporządziła: Izabela Kruszewska - inspektor ds. społecznych i promocji.  


