
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dobromierz 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 rok.

Informacja  o  wynikach  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  dotyczących  projektu 
uchwały  Rady  Gminy  Dobromierz  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy 
Dobromierz  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817, 1948, 
z 2017 r. poz. 60, 573). 

Konsultacje  społeczne  przeprowadzono  zgodnie  z  uchwałą  Nr  XII/66/11  Rady  Gminy 
Dobromierz  z  dnia  28  września  2011  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu 
konsultowania z  radą  działalności  pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi 
i podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie,  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.86.2017 Wójta 
Gminy Dobromierz z dnia 2 października w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu 
Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2018  rok.  W  zarządzeniu  wskazano 
przedmiot  konsultacji,  datę  rozpoczęcia  i  zakończenia  oraz  formę  przeprowadzenia 
konsultacji. 

Ogłoszenie  o  konsultacjach  wraz  projektem  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu 
Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego na  2018 rok zostało umieszczone w dniu 
2 października 2017 r.  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy Dobromierz,  na stronie 
internetowej  Gminy  Dobromierz  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Gminy 
Dobromierz. 
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe 
i inne  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie,  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  Gminy 
Dobromierz. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 2 października 2017 r. do 23 października 
2017 r.  W terminie  konsultacji  wpłynął  1  formularz  konsultacji  (data  wpływu do Urzędu 
Gminy Dobromierz: 11.10.2017 r.) od Klubu Sportowego ,,DobroVolley”. 
Uwaga  dotyczyła  rozdziału  VIII,  dotyczącego  sposobu  realizacji  Programu.  Nie  została 
jednak uwzględniona. Zapis ,,Program będzie realizowany w szczególności poprzez: 
a)  zlecanie realizacji  zadań publicznych zarówno w ramach otwartego konkursu ofert,  jak 
i z jego  pominięciem…”  jest  uzasadniony.  Zadania  będą  zlecane  w  formie  otwartego 
konkursu ofert, ale również z jego pominięciem – m.in. zgodnie z przepisami art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dodatkowo w rozdziale V, dotyczącym 
form współpracy wymieniony został katalog finansowych i niefinansowych form współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze pożytku publicznego. 



Osobą  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  był  pracownik  Urzędu  Gminy 
Dobromierz,  podinspektor  ds.  pozyskiwania  środków pozabudżetowych Monika  Skowron, 
odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie 
przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Dobromierz z  organizacjami  pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zamieszcza 
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobromierz, na stronie internetowej Gminy 
Dobromierz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz przedstawia się Radzie 
Gminy Dobromierz, jako załącznik do Programu. 

Dobromierz, 24 października 2017 r. 
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