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KS.II. 062.1.3.2013      

 

S P R A W O Z D A N I E 

z konsultacji  projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 

 

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia  
z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok prowadzone były w okresie od 09 października 
2014 r. do 23 października 2014 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 5347/2014  Prezydenta Miasta 
Radomia z dnia 09 października 2014 r. , z zachowaniem trybu przyjętego Uchwałą Nr 774/2010 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.  

        Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z załącznikami w postaci projektu Programu oraz Formularza 
opinii, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy  
ul. Żeromskiego 53 oraz w siedzibie Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych Wydziału 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych  przy ul. A. Struga 1.   

Przedmiotowe ogłoszenie opublikowano również na stronie internetowej Miasta Radomia 
www.radom.pl,, w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Radomia www.bip.pl .  

Pisemną informację o rozpoczęciu konsultacji oraz możliwości składania propozycji  
i uwag wraz z projektem Programu Współpracy (…) na 2015 rok, formularzami opinii, 
Zarządzeniem Nr 5347/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09 października 2014 r.  
w sprawie: konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia  
z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok oraz ogłoszeniem o konsultacjach otrzymali:  

• Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  
• Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu,  
• Parlament Młodzieży Miasta Radomia, 
• organizacje pozarządowe z terenu Radomia w liczbie ok. 260, 
• Wydziały Urzędu Miejskiego merytorycznie współpracujące z organizacjami 

pozarządowymi. 
  Przeprowadzono kampanię medialną promującą konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miasta 

Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok” w Gazecie Wyborczej, Telewizji DAMI oraz 
Radio PLUS. 
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W trakcie posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami 
Pozarządowymi w dniu 23 października 2014 roku omówiono sprawy związane  
z projektem „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 
2015 rok”. Zespół jednogłośnie zaakceptował projekt Programu Współpracy Gminy Miasta 
Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok”. 
 
W okresie prowadzonych konsultacji Pan Mateusz Wojcieszak – przedstawiciel Grupy ZMIANA 
przesłał następujące propozycje i uwagi do projektu Programu Współpracy (…): 
 
 
L.p. 

 
Obecny zapis w projekcie 

Programu 

 

Proponowana zmiana 

 

Odpowiedź na zgłoszoną 

propozycję 

 
1. 

 
„§ 3 ust.6 promowanie 
postaw obywatelskich  
i prospołecznych. 
 

 
„§ 3 ust.6 promowanie postaw 
obywatelskich 
 i prospołecznych  
w tym udziału młodzieży  
w życiu miasta/gminy”. 

 
Propozycji nie uwzględniono. 
Aktualny zapis w projekcie 
Programu jest zapisem ogólnym  
i dotyczy wszystkich grup 
społecznych Radomia. Nie jest 
zasadne wyróżnianie tylko jednej 
z grup tj. młodzieży. 
 

 
2. 

 

§ 6 ust. 6 (…) zamieszczanie 
informacji (…)  

 
„4) na stronach 
społecznościowych 
prowadzonych przez Urząd 
Miasta Radomia”. 

 
Propozycji nie uwzględniono. 
Aktualny zapis w projekcie 
Programie wynika z art.13 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie , 
który ściśle określa zasady 
dotyczące ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert. 
 

 
3. 

 

§ 6 ust. 9 „Ocena realizacji 
zadań publicznych (…) może 
mieć postać” 

 
„5) kontroli obywatelskiej  
w ramach trybu dostępu do 
informacji publicznej”. 

 
Propozycji nie uwzględniono. 
Zapis w § 6 ust. 9 projektu 
Programu dotyczy  oceny realizacji 
zadań publicznych zlecanych 
organizacjom pozarządowym 
dokonanej przez organ 
administracji publicznej  
( w tym przypadku Gminę Miasta 
Radomia). Musi on być spójny  
z  art. 17 ustawy o działalności 
pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
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4. 

 

§ 9 ust. 1 

 
„Dodać pkt 15 „ Partycypacja 
obywatelska oraz udział 
młodzieży w życiu publicznym. 
Priorytet: Wspieranie idei 
uczestnictwa mieszkańców  
w życiu społecznym miasta. 
Organ odpowiedzialny: Wydział 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi i Konsultacji 
Społecznych”. 

 
Propozycji nie uwzględniono  
z uwagi na fakt, iż przedmiotowy 
zapis tj. rodzaj zadania musi być 
zgodny z art. 4 ust. 1 ustawy  
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Ponadto, środki 
finansowe planowane na 
realizację określonych  
w programie rodzajów zadań  
i priorytetów współpracy wynikają 
z planowanego na dany rok 
budżetu gminy, uwzględniającego 
możliwości i potrzeby w tym 
zakresie. 

 
5. 

 

§ 11 ust. 1 

 
„Dodać pkt 8 „Parlament 
Młodzieży Miasta Radomia,  
w zakresie integracji, 
wspierania i reprezentowania 
środowisk młodzieżowych 
poprzez m.in.  
a)Opiniowanie projektów 
uchwał i innych aktów prawa 
miejscowego odnoszących się 
do środowisk młodzieżowych, 
b)Współpracę  z władzami 
miasta przy rozstrzyganiu 
istotnych spraw i oczekiwań, 
c)Wsparcie wszelkich form 
aktywności młodzieży, 
d)Działania na rzecz 
umacniania 
międzypokoleniowych więzi 
społecznych (razem z Radą 
Seniorów).” 

 
Propozycja  może być 
uwzględniona po zgłoszeniu,  
przez prawomocny organ ( w tym 
przypadku przez Parlament 
Młodzieży Miasta Radomia ) 
stosownego zapisu wynikającego 
ze Statutu  Parlamentu Młodzieży 
Miasta Radomia, będącego 
Załącznikiem Nr 1 do Uchwały   
Nr 504/2009 Rady Miejskiej  
w Radomiu z dnia 30.03.2009 r. 
w sprawie powołania Parlamentu 
Młodzieży Miasta Radomia.  

 
6. 

 

§ 15 ust. 5 „Komisja działa 
na posiedzeniach (...) 

 
„Komisja działa na 
posiedzeniach jawnych, 
otwartych, których terminy 
ogłaszane są na portalu 
bip.radom.pl z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. ” 

Propozycji nie uwzględniono. 
Zasady powoływania oraz 
funkcjonowania komisji 
konkursowych reguluje art. 15 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
W skład komisji konkursowych 
wchodzą również osoby wskazane 
przez organizacje pozarządowe co 
gwarantuje  przestrzeganie 
zasady  transparentności 
i uczciwej konkurencji. 
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7. 

 

§ 16 ust. 3 „Komisja 
konkursowa rozpatruje 
oferty w trybie jawnym 
i niejawnym”  

 

 
„§ 16 ust. 3 „Komisja 
konkursowa rozpatruje oferty 
w trybie jawnym” 
§ 16 ust. 3 pkt 2 – wykreślić.” 

 
Propozycji nie uwzględniono. 
Komisje konkursowe są organem 
opiniodawczym w zakresie oceny 
oraz określania wysokości 
środków na realizację zadań 
zgłaszanych ofertą przez 
podmioty prowadzące działalność 
w sferze zadań publicznych 
określonych ustawą, lecz 
ostatecznego wyboru 
najkorzystniejszych ofert wraz  
z decyzją o wysokości kwoty 
przyznanej dotacji dokonuje 
Prezydent Miasta lub osoba przez 
niego upoważniona. W skład 
komisji konkursowych wchodzą 
również osoby wskazane przez 
organizacje pozarządowe. 
Ponadto, zgodnie z art.15 ust.2i 
ustawy o pożytku publicznym 
i o wolontariacie, każdy,  
w terminie 30 dni od dnia 
ogłoszenia wyników konkursu, 
może żądać uzasadnienia wyboru 
lub odrzucenia ofert. Powyższe 
gwarantuje  przestrzeganie 
zasady transparentności  
i przejrzystości finansów 
publicznych w ramach otwartych 
konkursów ofert. 

 
8. 

 

 

- 

 
„Wpisanie do Programu zapisu 
o tzw. małych grantach dla org. 
pozarządowych oraz grup 
nieformalnych bez drogi 
konkursowej – na działalność 
małą lub pilną. O grantach 
decyduje Komisja, Prezydent 
bądź COP bez otwartego 
konkursu”. 

Propozycji nie uwzględniono. 
Informacja o tzw. „małych 
grantach”: jest wpisana do 
projektu Programu w § 6 ust. 8.  
I dotyczy złożenia, zgodnie z 
określonymi zasadami, oferty 
przez organizację pozarządową. 
Nie ma możliwości, ze względów 
formalno-prawnych, 
uwzględnienia w tym zapisie grup 
nieformalnych. Procedurę 
przyznawania tzw. „małych 
grantów” reguluje art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 



 

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych 
Referat  Centrum Organizacji Pozarządowych 

ul. Andrzeja Struga 1, 26-600 Radom, tel. 48 36 25 502 , tel./fax: 48 36 25 501 , e-mail: cop@umradom.pl 

 
9. 

 

- 

 
„- przedłużyć czas 
obowiązywania Programu na 
Wieloletni Program Współpracy 
z Organizacjami 
Pozarządowymi.” 

 
Propozycji nie uwzględniono. 
Uchwalenie rocznego Programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi wynika z  art. 5a 
ust. 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznym  
i o wolontariacie.  

 
10. 

 

- 

 
„ -  do § 16 dodać ustęp  
o obowiązywaniu Zarządzenia 
nr 26/2005 Prezydenta Miasta 
Radomia w sprawie 
wprowadzenia Kodeksu Etyki 
Pracowników Samorządowych, 
do wszystkich członków 
Komisji Konkursowej.” 

 
Propozycji nie uwzględniono. 
Zarządzenie nr 26/2005 
Prezydenta Miasta Radomia  
w sprawie wprowadzenia Kodeksu 
Etyki Pracowników 
Samorządowych w Urzędzie 
Miejskim w Radomiu jest 
obligatoryjne dla wszystkich 
pracowników samorządowych  
w Urzędzie Miejskim w Radomiu, 
również będących członkami 
komisji konkursowych. Inni 
członkowie komisji np. 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych nie mogą być 
objęci powyższym Kodeksem 
jeżeli nie są pracownikami 
samorządowymi. 

 
11. 

 

- 

 
„Umożliwienie elektronicznego 
składania ofert w otwartych 
konkursach na realizację zadań 
publicznych.” 

 
Aktualnie trwają prace nad 
wdrażaniem Generatora 
Wniosków. O możliwości składania 
ofert w tej formie będzie 
decydował zapis w Ogłoszeniu  
o otwartym konkursie ofert. 

 
12. 

 

- 

 
„ – wprowadzenie zapisu 
 o konieczności prowadzenia 
biuletynu informacji publicznej 
przez organizacje, które 
otrzymują środki pochodzące  
z budżetu miasta, państwa lub 
Unii Europejskiej.” 

 
Propozycji nie uwzględniono. 
Art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, zobowiązuje 
podmioty dysponujące majątkiem 
publicznym lub wykonujące 
zadania publiczne do 
udostępniania informacji 
publicznej. Jest to nadrzędny 
przepis prawa. Nie ma 
konieczności wprowadzania do 
Programu proponowanego zapisu. 
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Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia zgłosił następujące propozycje do projektu 
Programu (…) na 2015 rok: 

 

L.p. 

 

Obecny zapis w projekcie 

Programu 

 

Proponowana zmiana 

 

Odpowiedź na zgłoszoną 

propozycję 

 

1. 

 

„Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego”. 

 

 

„ 3 ważne konkretne wnioski 
do realizacji w 2015 r.; 
1. Na bazie gromadzonych od 
ponad 15 lat przez SKOZR oraz 
przechowywanych w 
okręgowym Muzeum stworzyć 
Muzeum Historii 1000 l. 
Radomia w budynku Esterki 
i Gąski opuszczonych przez 
Muzeum Sztuki Współczesnej 
w rynku Miasta 
2.Powołać wzorem innych 
miast - Miejskiego 
Konserwatora Ochrony 
Zabytków  
3. Powołać Radę Miasta do 
spraw Kultury”. 
 

 

Propozycji nie uwzględniono  
z uwagi na fakt, iż proponowane 
zmiany nie odnoszą się do 
współpracy Gminy Miasta Radomia  
z organizacjami pozarządowym. 
Ponadto, przedmiotowy zapis  nie 
jest zgodny z przepisami ustawy  
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie , w tym  
w szczególności z  art. 4 ust. 1 .  

 

Na podstawie zgromadzonych materiałów oraz dokonanej analizy merytorycznej 
zgłoszonych propozycji i wniosków, Referat Centrum Organizacji Pozarządowych Wydziału 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych sporządzi końcową wersję 
projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 
rok, który po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Radomia zostanie przedłożony pod obrady Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

 

 

 

 

 


