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

z konsultacji  projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok 

 

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2018 rok prowadzone były w okresie od 9 do 23 października 2017 r., zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 2588/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 06 października 2017 r.  
w sprawie: konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2018 rok, 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.  

        Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji, wraz z załącznikami w postaci projektu 
Programu oraz Formularza opinii, opublikowano na stronie internetowej Miasta Radomia 
www.radom.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Radomia www.bip.pl. Ponadto, umieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, przy ul. J. Kilińskiego 30 oraz w siedzibie Referatu 
Centrum Organizacji Pozarządowych Kancelarii Prezydenta przy ul. A. Struga 1, a także 
dystrybuowano w siedzibie Centrum przy okazji szkoleń, poradnictwa dla NGO i porad prawnych 
dla mieszkańców Radomia.  

    Informację o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia  
z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok, z zaproszeniem do udziału w konsultacjach oraz  
projektem Programu i formularzem opinii przekazano drogą elektroniczną: 

• 265 organizacjom pozarządowym z terenu Radomia, znajdującym się w bazie adresów  
e-mailowych Centrum Organizacji Pozarządowych,  

• Wydziałom Urzędu Miejskiego współpracującym z organizacjami pozarządowymi, 
• członkom Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz członkom Radomskiej Rady Seniorów. 
 

  Pisemne zaproszenie do udziału w konsultacjach wraz z Zarządzeniem w przedmiotowej 
sprawie, w formie papierowej, przekazano organom doradczym Prezydenta Miasta Radomia:  

• Gminnej Radzie Sportu, 
• Zespołowi Konsultacyjnemu ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi, 
• Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu,  
• Radomskiej Radzie Seniorów, 
• Parlamentowi Młodzieży Miasta Radomia. 
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  Projekt Programu Współpracy (…) na 2018 rok omówiono na posiedzeniu Radomskiej Rady 
Seniorów w dniu 13 października br. oraz na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy 
Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 18 października br. gdzie przekazano jego 
egzemplarze wraz z formularzami opinii z prośbą o udostępnienie w swoich organizacjach. 

    W dniach 16-17 października br. w Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowano 
otwarte, bezpośrednie spotkania w ramach „Otwartych drzwi”  – poświęcone konsultacjom 
projektu Programu Współpracy (...) na 2018 rok. 

      W okresie prowadzonych konsultacji wpłynęły pisemne propozycje do projektu Programu 
Współpracy (...) na 2018 rok od dwóch organizacji pozarządowych: 

1. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Radomia zgłosiło następujące propozycje: 
 
 
L.p. 

 
Obecny zapis  

w projekcie 

Programu 

 

Proponowana 

zmiana 

 

Odpowiedź na zgłoszoną propozycję 

 
1. 

 
Rozwój i promocja 
kultury 
 

 
Rozwój i promocja 
kultury oraz 
dziedzictwa 
narodowego 
 

 
Działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa 
miasta Radomia są realizowane w oparciu o przepisy 
ustawy o zabytkach, która m.in. określa obowiązki 
właścicieli zabytków i możliwości podejmowania 
działań w zakresie ochrony, przez jednostki 
samorządu terytorialnego, oraz uchwałę Rady 
Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach. Natomiast działania w zakresie 
promocji i ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego miasta Radomia były i są realizowane  
w ramach priorytetu współpracy obecnie wpisanego, 
który w pełni wyczerpuje wszelkie działania na rzecz 
kultury, w tym promocji i ochrony dziedzictwa 
kulturowego naszego miasta.  
Program Współpracy dotyczy wszystkich organizacji 
działających w danym obszarze i zapisy powinny być 
na tyle ogólne, aby dawać możliwości do szeroko 
rozumianej współpracy w danej dziedzinie, a nie 
dostosowywanie do zakresu działania 
poszczególnych organizacji. 
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2. 

 

 brak zapisu 

 
Rozwój Edukacji 
regionalnej w 
szkołach i 
placówkach 
oświatowych 
miasta. 

 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego nie planuje  
w roku 2018 realizacji zadań publicznych przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności zaproponował następującą zmianę: 

 

L.p. 

 

Obecny zapis w projekcie 

Programu 

 

Proponowana zmiana 

 

Odpowiedź na zgłoszoną 

propozycję 

 

1. 

 

Realizacja zadań z zakresu 
pomocy społecznej 

 

 

Realizacja zadań z zakresu 
pomocy społecznej, w tym 
podejmowanie działań, które 
wynikają z rozeznanych 
potrzeb społeczeństwa  
i realizacja programów 
osłonowych. 
 

 

Propozycja  zmiany priorytetu nie 
może być uwzględniona z uwagi 
na fakt, iż proponowany priorytet 
zawęża katalog zadań zlecanych 
przez Gminę Miasta Radomia 
organizacjom pozarządowym  
w zakresie pomocy społecznej. 

 

 

Po zakończonych konsultacjach, po terminie określonym w Zarządzeniu Nr 2588/2017 
Prezydenta Miasta Radomia, Stowarzyszenie „Dziedzictwo Jagiellońskie” przesłało drogą  
e-mailową propozycje zmian do projektu Programu – tożsame z propozycjami Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Radomia wymienionymi wyżej. Opinie przekazane po terminie 
konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.  

Referat Centrum Organizacji Pozarządowych Kancelarii Prezydenta sporządzi projekt Programu 
Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok, który po 
przyjęciu przez Prezydenta Miasta Radomia zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

 

         PREZYDENT MIASTA 
         / - / 
         Radosław Witkowski 


