
 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Krosno 
Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017. 
 
 
 
 

1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji  

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone przez Urząd Miasta  

w Krośnie Odrzańskim w dniach od 16 września 2016 r. do 5 października 2016 r. miały na celu 

zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Krosno 

Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.  

2. Przebieg konsultacji  

Konsultacje były prowadzone w następujących etapach:  

ETAP 1  

Kampania informacyjna. 

1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji: 

a) wysłano drogą pocztową do wszystkich organizacji, 

b)  zamieszczono na stronie www.krosnoodrzanskie.pl, BIP Urzędu Miasta oraz  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.  

ETAP 2  

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi, zgłaszanie uwag. 

W dniu 5 października 2016 r. o godz. 16.00 zorganizowano dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w Sali 1000 - lecia 

Krosna Odrzańskiego. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono poniżej wymienione propozycje: 

 

 

 

 

 

 

 



 

L.p. Podmiot 
zgłaszający uwagi 

Obecny zapis Propozycja zmian Przyjęcie stanowiska  

1. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej w 
krośnie Odrzańskim 

§ 10 ust 2. Lokale mogą być przeznaczone 
wyłącznie na działalność statutową i realizację 
zadań publicznych. 

Wprowadzić zapis 
§ 10 ust 2 w terminie do dnia 31.01.2017 r. Gmina 
Krosno Odrzańskie zorganizuje spotkanie z 
organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia 
sprawnego przepływu informacji o planowanych do 
realizacji przedsięwzięciach przez oba podmioty.  

Zaproponowany zapis nie zostanie 
zaakceptowane, gdyż powyższy zapis 
znajduje swoje odzwierciedlenie w § 7 
pkt 2. Ponadto § 10 ust 2 zawiera 
treści związane z wynajmem lokali na 
działalność statutową organizacji 
pozarządowych 

§ 16 Ocena realizacji Programu nastąpi poprzez:  

1) wysokość  środków  finansowych  
przekazanych  z  budżetu  Gminy Krosno 
Odrzańskie organizacjom pozarządowym na 
realizację zadań publicznych; 

2) udział środków własnych organizacji 
pozarządowych w realizacji zadań publicznych 
zleconych w drodze konkursów ofert; 

3) liczbę  zadań  publicznych  realizowanych  
przez  organizacje pozarządowe, z 
wyszczególnieniem  zadań  zleconych  w  drodze  
konkursów  ofert  i  trybu pozakonkursowego; 

4) liczbę ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe na realizację zadań publicznych, z  
wyszczególnieniem  ofert  złożonych  w  drodze  
konkursów  ofert  i  w  trybie pozakonkursowym; 

5) liczbę  umów  zawartych  z  organizacjami  
pozarządowymi  na  realizację  zadań 
publicznych; 

Wprowadzić zapis 
§ 16 ust. 1 Ocena realizacji Programu zostanie 
przeprowadzona na spotkaniu Burmistrza  
z organizacjami pozarządowymi w terminie do 
31.01.2018 r. 

Propozycja nie została 
zaakceptowana. Zgodnie z ustawą  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku  publicznego i o 
wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 
239, 395), art. 5a ust.4 określa jakie 
elementy składowe zawiera program 
w tym m.in. sposób oceny realizacji 
programu, w związku z powyższym 
proponowany zapis nie stanowi 
części składowej programu, 
określonej w ustawie. Ponadto 
opierając się na § 5a ust. 3 cytowanej 
wyżej ustawy „Organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego, 
nie później niż do dnia 31 maja 
każdego roku, jest obowiązany 
przedłożyć organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego 
oraz opublikować w Biuletynie 
Informacji Publicznej sprawozdanie z 
realizacji programu współpracy za rok 



6) liczbę organizacji pozarządowych, którym 
zlecono realizację zadań publicznych; 

7) liczbę  form  współpracy Gminy Krosno 
Odrzańskie  z  organizacjami  pozarządowymi o 
charakterze pozafinansowym. 

poprzedni”.  

2. Stowarzyszenie 
Raduszczanka w 
Starym Raduszcu 

§ 11 pkt 2) w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej:  

a) prowadzenie klubów sportowych w Krośnie 
Odrzańskim,  

b) prowadzenie jednosekcyjnych klubów 
sportowych w miejscowościach: Radnica, 
Wężyska, Czarnowo, Osiecznica, Stary 
Raduszec, Gostchorze,  

c) przygotowanie i udział drużyn klubów 
sportowych do rozgrywek ligowych, zapewnienie 
kadry szkoleniowej,  

d) organizacja imprez sportowych, sportowo-
rekreacyjnych, treningów dla mieszkańców 
Gminy Krosno Odrzańskie, w szczególności 
zawodów sportowych, festynów, turniejów, udział 
sportowych reprezentacji w imprezach i 
zawodach sportowych,  

e) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo; 

Wprowadzić § 11 pkt 2 ppkt 
f) działalność polegająca na organizacji 
ogólnodostępnych treningów lekkoatletycznych 

Propozycję zaakceptowano poprzez 
modyfikację § 11 pkt 2 ppkt d 
„organizacja imprez sportowych, 
sportowo-rekreacyjnych, treningów 
dla mieszkańców Gminy Krosno 
Odrzańskie, w szczególności 
zawodów sportowych, festynów, 
turniejów, udział sportowych 
reprezentacji w imprezach i zawodach 
sportowych”. 

 

Pozostałe organizacje pozarządowe biorące udział w spotkaniu nie wniosły żadnych uwag do prezentowanego projektu uchwał. 


