
 

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
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Radom, dnia  12.10.2012 r. 

ZS. IV.0124.1.102.2012       

 

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

z konsultacji  projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok 

 
 

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy (…) prowadzone były w okresie  
od 27 września 2012 r. do 11 października 2012 r., zgodnie z Zarządzeniem  
Nr 2909/2012  Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2012 r. 

      Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z załącznikami w postaci projektu Programu oraz 
Formularza opinii, zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 i J. Kilińskiego 30 oraz w Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Radomiu przy ul. A. Struga 1. 

Przedmiotowe ogłoszenie opublikowano również na stronie internetowej Miasta Radomia 
www.radom.pl, w BIP Urzędu Miasta Radomia www.bip.pl oraz na stronie  internetowej 
Centrum Organizacji Pozarządowych. Ponadto, materiały do konsultacji zostały 
udostępniane podczas spotkań organizacji pozarządowych w siedzibie Centrum.  

Pisemną Informację, o rozpoczęciu konsultacji oraz możliwości składania propozycji  
i uwag pocztą tradycyjną oraz elektroniczną wraz z projektem Programu Współpracy (…)  
i Formularzami opinii otrzymali:  

• Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 20 
członków; 

• Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu – 5 członków; 
• Gminna Rada Sportu –  15 członków; 
• Organizacje pozarządowe z terenu Radomia w liczbie 238 ;  
• Wydziały Urzędu Miejskiego merytorycznie współpracujące z organizacjami 

pozarządowymi. 
   

   Przed projektowaniem Programu Współpracy (....) na 2013 rok wystosowano pisma,  
z prośbą o przedstawienie propozycji do projektu Programu, do wydziałów Urzędu 
Miejskiego współpracujących z organizacjami pozarządowymi, Zespołu Konsultacyjnego 
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
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Niepełnosprawnych, Gminnej Rady Sportu oraz organizacji i podmiotów pozarządowych  
z terenu Radomia. 

W okresie prowadzonych konsultacji Formularze opinii do projektu Programu Współpracy 
(…) przesłała Gminna Rada Sportu oraz OPP Federacja Konsumentów Oddział w Radomiu. 
W przedmiotowym zakresie zgłoszono następujące propozycje: 

1. Gminna Rada Sportu: 

 
Lp 

 
Obecny zapis w projekcie 

Programu 

 

Proponowana zmiana 

 

Odpowiedź na zgłoszoną 

propozycję 

 
1. 

 
§6 ust.9 
Ocena realizacji zadań 
publicznych zlecanych 
organizacjom pozarządowym, 
dokonywana jest zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami 
Urzędu Miejskiego 
w Radomiu i może mieć postać: 
1) weryfikacji sprawozdań z 
realizacji zadań publicznych, 
2) wizytacji, 
3) kontroli okresowej, 
4) kontroli sprawdzającej. 
 

 
„Ocena realizacji zadań 
publicznych zlecanych 
organizacjom pozarządowym, 
dokonywana jest zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami 
Urzędu Miejskiego 
w Radomiu i może mieć postać: 
1) wizytacji, 
2) kontroli okresowej,  
3) kontroli sprawdzającej, 
4) weryfikacji sprawozdań z 

realizacji zadań publicznych.” 

 
Propozycję uwzględniono 

 

2. 

 
§7 ust.1 
1. Inicjatywa lokalna jest formą 
współpracy Miasta z jego 
mieszkańcami, 
w celu wspólnego realizowania 
zadania publicznego na rzecz 
społeczności 
lokalnej zamieszkałej na terenie 
Miasta. W ramach inicjatywy 
lokalnej 
mieszkańcy Miasta 
bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji 
pozarządowych, mających 
siedzibę na terenie Miasta, mogą 
złożyć wniosek 
o realizację zadania publicznego 
do Prezydenta Miasta Radomia 
w następujących obszarach: 
1) działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont 

 
„1. Inicjatywa lokalna jest formą 
współpracy Miasta z jego 
mieszkańcami, w celu wspólnego 
realizowania zadania 
publicznego na rzecz 
społeczności lokalnej 
zamieszkałej na terenie Miasta. 
W ramach inicjatywy lokalnej 
mieszkańcy Miasta 
bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji 
pozarządowych, mających 
siedzibę na terenie Miasta, mogą 
złożyć wniosek o realizację 
zadania publicznego do 
Prezydenta Miasta Radomia 
w następujących obszarach: 
1) działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, obejmującej w 
szczególności budowę, 
rozbudowę lub remont dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej, 
budynków oraz obiektów 

 

Zapisy ujęte w projekcie 
Programu dotyczące 
Inicjatywy lokalnej wynikają 
bezpośrednio z Rozdziału 2a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Art. 19 b tej 
ustawy szczegółowo określa 
zakres zadań mogących być 
przedmiotem Inicjatywy 
lokalnej. W tym zakresie 
zadań publicznych ustawa 
nie przewiduje zadania 
dotyczącego profilaktyki 
zdrowotnej i promocji 
zdrowego stylu życia.   
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dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej, 
budynków oraz obiektów 
architektury 
stanowiących własność Miasta; 
2) działalności w zakresie: 
a) pomocy charytatywnej, 
b) podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej 
i kulturowej, 
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego, 
d) promocji i organizacji 
wolontariatu; 
3) edukacji, oświaty i 
wychowania; 
4) kultury fizycznej i turystyki, 
która obejmuje: 
a) wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
b) turystykę i krajoznawstwo; 
5) ekologii, w tym: ochrony 
przyrody, zieleni, ochrony 
zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; 
6) porządku i bezpieczeństwo 
publicznego. 
 
 

architektury stanowiących 
własność Miasta; 
2) działalności w zakresie: 
a) pomocy charytatywnej, 
b) podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego, 
d) promocji i organizacji 
wolontariatu; 
3) profilaktyki zdrowotnej i 
promocji zdrowego stylu życia 
4) edukacji, oświaty i 
wychowania; 
5) kultury fizycznej i turystyki, 
która obejmuje: 
a) wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
b) turystykę i krajoznawstwo; 
6) ekologii, w tym: ochrony 
przyrody, zieleni, ochrony 
zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; 
7) porządku i bezpieczeństwo 
publicznego.” 
 

 

3. 

 
§9 ust.1 
pkt 2 –    150.000 zł 
pkt 3 – 2.618.200 zł 
pkt 4 –    415.000 zł 
            3.183.200 zł 

 
„ §9 ust.1 
pkt 2 –    650.000 zł 
pkt 3 – 1.618.200 zł 
pkt 4 –    915.000 zł 
            3.183.200 zł „ 

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. 

 

4. 

 
§11 ust.1, pkt 6) 
6) Gminna Rada Sportu w 
Radomiu, w szczególności w 
zakresie 
opiniowania: 
a) strategii rozwoju gminy w 
zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej 
na terenie miasta Radomia, 

 
„6) Gminna Rada Sportu w 
Radomiu, w szczególności w 
zakresie opiniowania: 
a) strategii rozwoju gminy w 
zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i dbałości o 
zdrowie mieszkańców 
na terenie miasta Radomia, 
b) projektu budżetu w części 

 

Program współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi realizowany 
jest z udziałem m.in. Gminnej 
Rady Sportu zgodnie z 
zakresem przynależnej jej 
kompetencji określonych  
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b) projektu budżetu w części 
dotyczącej upowszechniania 
kultury 
fizycznej, 
c) projektów uchwał dotyczących 
upowszechniania kultury 
fizycznej, 
d) programów bazy sportowej na 
terenie gminy, 
e) planów imprez sportowych i 
rekreacyjnych organizowanych 
przez różne 
organizacje na terenie gminy, 
dofinansowywanych przez 
gminę. 

dotyczącej upowszechniania 
kultury fizycznej i dbałości o 
zdrowie mieszkańców 
c) projektów uchwał dotyczących 
zdrowia i upowszechniania 
kultury fizycznej, 
d) programów bazy sportowej na 
terenie gminy, 
e) planów imprez sportowych i 
rekreacyjnych organizowanych 
przez różne organizacje na 
terenie gminy, 
dofinansowywanych przez 
gminę.” 

w § 1 Zarządzenia Nr 
1065/2011 Prezydenta 
Miasta Radomia z dnia 29 
czerwca 2011 r.  Zawarty w 
projekcie Programu zapis  
wynika ściśle z kompetencji 
Gminnej Rady Sportu 
określonych w powyższym 
Zarządzeniu. 

 

2. OPP Federacja Konsumentów Oddział w Radomiu : 
 
 
Lp 

 
Obecny zapis w projekcie 

Programu 

 

Proponowana zmiana 

 

Odpowiedź na zgłoszoną 

propozycję 

 
1. 

              
 § 7 
Inicjatywa lokalna 
1. Inicjatywa lokalna jest formą 
współpracy Miasta z jego 
mieszkańcami, 
w celu wspólnego realizowania 
zadania publicznego na rzecz 
społeczności 
lokalnej zamieszkałej na terenie 
Miasta. W ramach inicjatywy 
lokalnej 
mieszkańcy Miasta 
bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji 
pozarządowych, mających 
siedzibę na terenie Miasta, mogą 
złożyć wniosek 
o realizację zadania publicznego 
do Prezydenta Miasta Radomia 
w następujących obszarach: 
 
1) działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont 
dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej, 
budynków oraz obiektów 

 
„§ 7 
Inicjatywa lokalna 
1. Inicjatywa lokalna jest formą 
współpracy Miasta z jego 
mieszkańcami, w celu wspólnego 
realizowania zadania 
publicznego na rzecz 
społeczności lokalnej 
zamieszkałej na terenie Miasta. 
W ramach inicjatywy lokalnej 
mieszkańcy Miasta 
bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji 
pozarządowych, mających 
siedzibę na terenie Miasta, mogą 
złożyć wniosek o realizację 
zadania publicznego do 
Prezydenta Miasta Radomia 
w następujących obszarach: 
 
1) działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont 
dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej, 
budynków oraz obiektów 
architektury 

 
 
Zapisy ujęte w projekcie 
Programu dotyczące 
Inicjatywy lokalnej wynikają 
bezpośrednio z Rozdziału 2a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Art. 19 b tej 
ustawy szczegółowo określa 
zakres zadań mogących być 
przedmiotem Inicjatywy 
lokalnej. W tej sferze zadań 
publicznych ustawa nie 
przewiduje zadania 
dotyczącego bezpłatnego 
specjalistycznego 
poradnictwa 
konsumenckiego i edukacji 
konsumenckiej.   
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architektury 
stanowiących własność Miasta; 
2) działalności w zakresie: 
a) pomocy charytatywnej, 
b) podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej 
i kulturowej, 
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego, 
d) promocji i organizacji 
wolontariatu; 
3) edukacji, oświaty i 
wychowania; 
4) kultury fizycznej i turystyki, 
która obejmuje: 
a) wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
b) turystykę i krajoznawstwo; 
5) ekologii, w tym: ochrony 
przyrody, zieleni, ochrony 
zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; 
6) porządku i bezpieczeństwo 
publicznego.           

stanowiących własność Miasta; 
2) działalności w zakresie: 
a) pomocy charytatywnej, 
b) podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego, 
d) promocji i organizacji 
wolontariatu; 
3) edukacji, oświaty i 
wychowania; 
4) bezpłatne specjalistyczne 
poradnictwo konsumenckie i 
edukacja konsumencka  
5) kultury fizycznej i turystyki, 
która obejmuje: 
a) wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
b) turystykę i krajoznawstwo; 
6) ekologii, w tym: ochrony 
przyrody, zieleni, ochrony 
zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; 
7) porządku i bezpieczeństwo 
publicznego.” 
 

 
Zespól Konsultacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi na 
posiedzeniu w dniu 11 października 2012 roku omówił sprawy związane z projektem 
„Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 
rok”. Projekt Programu został zaakceptowany przez członków Zespołu uczestniczących  
w posiedzeniu. 
  
Na podstawie zgromadzonych materiałów oraz dokonanej analizy merytorycznej 
zgłoszonych propozycji i wniosków, Centrum Organizacji Pozarządowych, Referat               
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 
sporządzi końcową wersję projektu Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2013 rok, który po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Radomia 
zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Radomiu. 

           Z up. Prezydenta Miasta 
          WICEPREZYDENT  MIASTA 
            /  -  / 
             mgr Anna Kwiecień 

 


