
 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krosno 
Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019 oraz projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy 

Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2019 – 2023. 

 
 
 

1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji  

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone przez Urząd Miasta w Krośnie 

Odrzańskim w dniach od 25 września 2018 r. do 4 października 2018 r. miały na celu zebranie 

wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących projektów: 

1) Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi  

w 2019 r.  

2) Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023. 

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 dniach od 25 września  2018 r. do 4 października 2018 r. zbierano informacje od organizacji 

pozarządowych na stosownych formularzach. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono 

poniżej przedstawione propozycje: 

 

Nazwa 
organizacji 

Proponowany zapis Przyjęte stanowisko 

Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 r.  

Rejonowe Koło 
Pszczelarzy w 
Krośnie 
Odrzańskim 

Po § 11pkt 7 dodać pkt 8 w brzmieniu: 
„w zakresie dbania o prawidłowy stan 
środowiska i propagowanie postaw 
ekologicznych: 
a) organizacja szkoleń na temat ochrony 

Propozycja została zaakceptowana, 
jednakże w programie proponowany 
obszar obejmie zadania, które będą 
dotyczyły szeroko pojętej ekologii i nie 
będą ograniczały się jedynie  



owadów zapylających, 
b) organizacja szkoleń na temat zwalczania, 

leczenia i zapobiegania chorób pszczół, 
c) organizacja szkoleń na temat 

prawidłowego stosowania środków 
ochrony roślin ich wpływu na owady 
zapylające, 

d) wzbogacanie środowiska o gatunki roślin, 
które sprzyjają rozwojowi owadów 
zapylających, 

e) organizacja wystaw, warsztatów, spotkań, 
imprez rekreacyjnych, wycieczek oraz 
innych przedsięwzięć służących 
utrzymaniu prawidłowego stanu 
środowiska i propagowaniu postaw 
ekologicznych, 

f) wspomaganie leczenia i badań pszczół 
oraz produktów pszczelich. 

do jednej tematyki zadań. 

Wieloletni program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023 

Rejonowe Koło 
Pszczelarzy w 
Krośnie 
Odrzańskim 

W rozdziale 4 Zakres i przedmiot współpracy 
w § 5.2 Obszar ekologii i ochrony 
zwierząt dodać zadanie: 
Ochrona i poprawa warunków bytowania 
owadów zapylających. 

Propozycja została zaakceptowana. W 
ww. obszarze  treść zadania otrzymała 
brzmienie: „Ochrona i poprawa 
warunków bytowania zwierząt”. 

 


