
Krosno Odrzańskie, 2012.10.22 

 

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Krosno 

Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2013. 

 

 

1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji  

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone przez Urząd Miasta w Krośnie 

Odrzańskim w dniach od 11 września 2012 r. do  02 października 2012 r. miały na celu zebranie 

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

z organizacjami pozarządowymi w 2013 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 2 października 2012 r. 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  

i uwagi: 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Katolickich w 

Krośnie 

Odrzańskim 

W rozdziale 9 § 15 wniesiono  

o doprecyzowanie kwoty 

przeznaczonej na realizację zadań 

publicznych    

 Na etapie prowadzonych konsultacji nie jest możliwe podanie 

kwoty przeznaczonej na realizację Programu, gdyż w czasie 

organizowanego spotkania Gmina Krosno Odrzańskie była  

w trakcie prac nad projektem budżetu na rok 2013, jednakże 

założono, iż udział środków gminy w realizacji programu 

współpracy na rok 2013 będzie na tegorocznym poziomie. 

Ostateczna kwota, przeznaczona na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi będzie znana po uchwaleniu budżetu przez Radę 

Miejską w Krośnie Odrzańskim 

Wykreślenie z rozdziału 11 § 20 

„Wyniki konsultacji mają 

charakter opiniodawczy i nie są 

Propozycja została odrzucona. W opinii Radcy Prawnego Urzędu 

Miasta w Krośnie Odrzańskim istotą konsultacji jest 

fakultatywność uwag z nich wynikających, ponieważ  



wiążące dla organów Gminy 

Krosno Odrzańskie”  

 

 

to Rada Miejska uchwala program, a nie organizacje pozarządowe, 

natomiast ich głos jest wyłącznie głosem doradczym. Ponadto 

wskazana teza wynika nie tylko z Programu współpracy, ale także 

z uchwały Nr LII/337/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim  

z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art.  3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 w rozdziale 12 § 30 ust. 3  

„w skład komisji konkursowej 

wchodzą:  

1) przedstawiciele Gminy 

Krosno Odrzańskie, 

wyłonieni z pracowników 

Urzędu Miasta w Krośnie 

Odrzańskim; 

2) przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i innych 

podmiotów”  

wprowadzić zapis, iż w skład 

komisji konkursowej wchodzą  

w równej ilości przedstawiciele 

organizacji pozarządowych  

i przedstawicie Gminy Krosno 

Odrzańskie. 

Propozycja została odrzucona. Zgodnie art. 15 ust. 2 da ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  - tekst 

jednolity z późn. zm) komisja konkursowa może działać bez 

udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: 

 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji 

konkursowej, lub 

 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji 

konkursowej, lub 

 3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby 

podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 

ust. 2f. 

Zaakceptowanie powyższej propozycji, w przypadku nie 

wskazania żadnej osoby przez organizacje pozarządowe do składu 

komisji, naraziłoby na niebezpieczeństwo nierozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert.  

W roku 2012 Gmina Krosno Odrzańskie ogłosiła dwa konkursy 

ofert, w których jednocześnie zwrócono się z prośbą o zgłoszenie  

osób z pośród organizacji pozarządowych do udziału w pracach 

komisji. Żadna organizacja nie wskazała swojego reprezentanta  

do udziału w pracach komisji. 

w rozdziale 12 § 30 ust. 4 

wykreślić zapis, iż „Burmistrz 

Krosna Odrzańskiego powołując 

komisję konkursową, wskazuje 

jej przewodniczącego” a zastąpić 

zapisem, że komisja z pośród 

swoich członków wybiera 

Propozycja została odrzucona. W myśl art. 31 i art. 33 ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591) 

kierownikiem urzędu jest burmistrz, który kieruje bieżącym 

sprawami gminy w związku z czym do kompetencji burmistrza 

należy, powołując komisję konkursową, wskazanie jej 

przewodniczącego. 



przewodniczącego.  

 w § 38 zmienić zapis, iż 

„Ostatecznego wyboru ofert wraz 

z określeniem wysokości 

przyznanej dotacji dokonuje 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego” 

Propozycja został odrzucona. W myśl art. 15 ust. 2a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  - tekst 

jednolity z późn. zm) organ administracji publicznej ogłaszając 

otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu 

opiniowania złożonych ofert. Ostatecznego wyboru ofert 

dokonuje burmistrz. 

zmiana zapisu w § 21 

„Konsultacje uważa się za ważne 

przy udziale min. 20 % 

organizacji pozarządowych, 

funkcjonujących na terenie gminy 

Krosno Odrzańskie” 

Propozycja została odrzucona. W przypadku nie osiągnięcia 

zakładanego progu min. 20 % udziału organizacji pozarządowych, 

konsultacje nie zostaną uznane za ważne i w takim przypadku 

istniało by uzasadnione niebezpieczeństwo nie wypełnienia 

zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  - tekst jednolity z późn. zm), który 

mówi, iż  "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych  

w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany  

do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania 

programu". 

 

Pozostałe organizacje pozarządowe biorące udział w spotkaniu nie wniosły żadnych uwag do 

prezentowanego projektu uchwały. 


