
WYNIKI KONSULTACJI 

Projekt uchwa ły w sprawie: „Programu wspólpracy miasta Katowice z organizacjami pozarz ądowymi 
na 2013 rok". 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwa ły: od 27.09.2012r. do 10.10.2012r. 

Liczba organizacji pozarz ądowych, które wzi ęły udział  w konsultacjach: 4 

Liczba wniesionych opinii/uwag: 9 

Lista organizacji, które wzi ęły udział  w konsultacjach: 
1. Klub Inteligencji Katolickiej (punkt 1 w tabeli - formularz zg łoszenia opinii, wniosek z łożony na 

Powiatowej Radzie Dzia łalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 08. 10.2012r.) 
2. Fundacja Piaskowy Smok (punkt 2 w tabeli jako wniosek z łożony na Powiatowej Radzie Dzia łalności 

Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 08. 10.20]2r.; punkt 3 -formularz zg łoszenia opinii) 
3. Stowarzyszenie „Aktywne Zycie" (punkt 4-formularz zg łoszenia opinii) 
4. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarz ądowych MOST (punkty 5 - 9 - formularz zg łoszenia 

opinii 

Zgłoszenie po terminie: 
Fundacja Na Rzecz Dzieci z Przepuklin ą  Oponowo - Rdzeniow ą  i Innymi Wadami Rozwojowymi „ SPINA" 
(propozycja nowego zadania zg łoszona również  przez Fundację  Piaskowy Smok —punkt 3 w tabeli). 

Opinia Powiatowej Rady Dzia łalności Pożytku Publicznego w Katowicach: pozytywna. 

Dodatkowo Powiatowa Rada Dzia łalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 08.10.2012r. popar ła 
propozycj ę  Klubu Inteligencji Katolickiej (punkt I w tabeli) oraz wniosek Fundacji Piaskowy Smok 
wniesiony w trakcie posiedzenia (punkt 2 w tabeli) i z łożyła odrębne wnioski skierowane do Prezydenta 
Miasta Katowice. 

Wnioski/uwagi/propozycje: 

Lp. Opinie/uwagi organizacji pozarz ądowych Propozycje Miasta Katowice/Uzasadnienie 

1. zmodyfikować  w § 8 punkt 7 Programu wspó łpracy Miasta Nie uwzględniono. 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok - Nazwa zadania uj ętego w § 8 pkt 7 wynika z 
brzmienie po zmianie: 
7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury" i dziedzictwa 

art. 4 ustawy o dzia łalności pożytku 

narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie 
publicznego i o wolontariacie. Ponadto nazwa 
zadania odnosi się  do tradycji narodowych 

tradycji narodowej, piel ęgnowanie polsko ści oraz rozwój oraz świadomo ści narodowej, w których to świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z zawarte są  warto ści regionalne. 
uwzględnieniem wartości regionalnych w ramach 
zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszka ńców Miasta oraz 
realizacji zadań  własnych gminy i powiatu  

2. dopisać  do § 8 punkt 9 Programu wspó łpracy Miasta Nie uwzględniono. 
Katowice z organizacjami pozarz ądowymi na 2013 rok Zgłoszone zadania są  zbyt szczegó łowe, 
dodatkowe podpunkty w ramach zadania ekologia i ochrona obejmują  działania kompetencyjne środowiska: przynależne innym wydzia łom i różnym 
e) ksztaltowanie i ochrona zasobów przyrodniczych tj. organom ochrony środowiska, tj. Wydzia ł  
parki miejskie, rezerwaty, korytarze ekologiczne Planowania Przestrzennego, Wydzia ł  
pozostaj ące w granicach miasta Budownictwa oraz Regionalna Dyrekcja 
f) ochrona zwierząt gatunków dziko żyjących bytuj ących Ochrony Ś rodowiska. 
w mieście Ponadto proponowane zadania wpisuj ą  się  w 

istniej ące zadanie Programu, tj.: 
„współdziałanie w realizacji ekorozwoju 



i zrównoważonego rozwoju". 

3. 
dopisać  do § 8 do punktu 8) Nie uwzgl ędniono. 

8) kultura fizyczna i turystyka: Stanowisko podtrzymane: 

Nowe zadanie: W §8 Programu „Zakres przedmiotowy i 

Wspieranie aktywności sportowej osób 
priorytetowe zadania publiczne" uj ęto ogólne 

niepełnosprawnych 
zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, 
które zawieraj ą  również  sport i aktywno ść  
osób niepe łnosprawnych, tj.: 

lub by przyj ąć  uchwałę  z zastrzeżeniem, że w dokumencie 1. szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie 
regulującym wykonanie uchwa ły znajdą  się  zapisy dotyczpcę  sportu i turystyki, 
wprowadzenia 	zmian 	w 	regulaminach 	konkursów 	na 2. organizacja imprez sportowych i 
realizacj ę  zadań  publicznych, ogłaszanych przez Wydzia ł  turystycznych, 
Sportu i Turystyki, które to zapisy b ędą  równoważyć  szanse 
organizacji 	kieruj ącej 	ofertę 	sportowa 	do 	osób 3. prowadzenie środowiskowych programów 
niepełnosprawnych w takich konkursach. profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 

Taka pozytywna dyskryminacja naszym zdaniem umo ż liwi 
zaj ęć  sportowych, 

równorzędną  konkurencj ę  projektów skierowanych do osób 4. wspieranie, w tym finansowe, rozwoju 
niepełnosprawnych ze względu na większą  kosztoch łonność  sportu, 
tego typu projektów. S. organizacja akcji promuj ących zdrowy i 
Co do zysków miasta z takiego rozwi ązania - polecamy aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek 
informacje na temat udzia łu w paraolimpiadzie czy statystyki w tym Akcja Zima i Akcja Lato, 
dotyczące inwalidów wojennych w ostatnich latach. 6. wspieranie, w tym finansowe 
Zgłaszając 	naszą 	propozycj ę 	powołujemy 	się 	na upowszechniania niekomercyjnych form 
ogólnopolską  „Strategi ę  polityki spo łecznej na lata 2007- turystyki i krajoznawstwa. 
2013. Dokument przyj ęty przez Rad ę  Ministrów w dn. 13 Wyodrębnienie osobnej kategorii konkursu, 
wrze śnia 2005r.", towarzysz ący realizacji Narodowego Planu skierowanej wyłącznie dla osób 
Rozwoju na lata 2007-2013, w szczególno ści: niepełnosprawnych wydaje si ę  bezzasadne 
Priorytet 3 - kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób ponieważ  ograniczałoby dostęp tej grupy 
niepełnosprawnych, 	pkt. 	3.3. 	Zapewnienie 	osobom beneficjentów do udzia łu w konkursach na 
niepełnosprawnym dostępu do us ług społecznych oraz 3.4. realizacj ę  innych zadań  publicznych. W 
Kszta łtowanie 	pozytywnych 	postaw 	wobec chwili obecnej ta grupa podmiotów mo że 
niepe łnosprawności, składać  swoje oferty na realizacj ę  wszystkich 

zadań  obj ętych procedurą  konkursową. 
Ponadto pragn ę  zauważyć , że podmioty 
aplikujące do konkursów na rzecz sportu osób 
niepełnosprawnych są  traktowane w taki sam 
sposób jak inne podmioty biorące udzia ł  w 
konkursach, nie ma wi ęc potrzeby 
równoważenia szans tych organizacji. 
Składane przez nich oferty podlegaj ą  więc 
takim samych kryteriom oceny co wszystkie 
składane wnioski. Jednocze śnie informuj ę , iż  
uwzględnienie osobnej kategorii konkursu dla 
osób niepełnosprawnych bez wyodrębnienia 
puli pieniężnej nie jest moż liwe, podobnie jak 
zaplanowanie przewidywanej kwoty potrzeb w 
tym zakresie. 

4. 
dopisać  do § 8 do punktu 6) Nie uwzględniono. 

6) dzia łania na rzecz osób niepe łnosprawnych: Z uwagi na fakt, że w ramach priorytetowych 

Nowe zadanie: Wspieranie finansowe i organizacyjne 
zadań  publicznych istnieje zadanie w pkt 8) tj. 
kultura Jizyczna i turystyka, niew łaściwym 

dzia łalności sportowej niepe łnosprawnych wydaje się  wpisywanie tego zadania do pkt 6) 



działania na rzecz osób niepe łnosprawnych; 
jednocze śnie w punkcie 3 tabeli, gdzie 
zaproponowano dopisanie zadania: 
Wspieranie aktywno ści sportowej osób 
niepe łnosprawnych wyjaśniono, dlaczego 
nie dokonano podzia łu na sport osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 

Ponadto Miasto Katowice wspiera finansowo i 
organizacyjnie dzia łalność  sportową  
niepełnosprawnych w ramach istniej ących 
zada ń  uj ętych w Programie. 

S. 
Zmiana w § 10 dotyczącym sposobu realizacji Programu: 

Nie uwzględniono. 

Uzasadnienie: Program wspó łpracy by ł  szeroko 
Zmiana jest zgodna z „Modelem wspó łpracy administracji konsultowany z organizacjami 
publicznej i organizacji pozarządowych" przygotowanym pozarządowymi, mi ędzy innymi na 
przez MPiPS. G łówna zmiana dotyczy w łączenia organizacji spotkaniach roboczych w czerwcu br. do 31 
pozarządowych w proces oceny 	programu oraz ocen ę  lipca br. przyjmowano uwagi od organizacji 
współpracy 	na 	trzech 	płaszczyznach: 	współpracy 	przy pozarządowych celem przygotowania 
realizacji zadań  publicznych, wspó łpracy przy tworzeniu ostatecznej wersji projektu Programu na 2013 
lokalnych 	polityk 	publicznych, 	wsparcia niefinansowego rok. Treść  projektu Programu wazr z 
organizacji pozarz ądowych. zestawieniem uwag/wniosków/propozycji 

organizacji zosta ła omówiona na spotkaniu 
Zmiany dotyczą: Zespołu doradczego w dniu 05.09.2012r. z 
- dodania w pkt 1. po zdaniu „o których mowa w § 4 ust. 1 udziałem Pierwszego Wiceprezydenta Miasta 
pkt 4" slów „oraz organizacjami pozarządowymi". Katowice. 
Uzasadnienie: 	włączenie 	organizacji 	pozarządowych 	w W trakcie spotkania pojawi ła się  propozycja 
ocenę  programu wspó łpracy jest zgodne z duchem programu, przeprowadzania oceny wspó łpracy przez 
który 	zgodnie 	z ustawą  jest wspólnie z organizacjami organizacje za pomoc ą  ankiet, co spotka ło się  
wypracowywany. 
Ponadto włączenie organizacji pozarz ądowych w proces 

z sprzeciwem częsci organizacji 
pozarządowych uczestniczących w spotkaniu 

oceny 	pozwoli 	ocenić 	program 	zarówno 	ze 	trony zespołu. Po dyskusji w tym temacie 
realizatorów jak i odbiorców. przedstawiona tre ść  projektu Programu zosta ła 

- dodania w 	pkt 	1. Na zakończenie zapisu: 	„Ocena 
zaakceptowana. 

programu odbywa si ę  w trzech obszarach: 
1) współpracy przy realizacji zada ń  publicznych Zmiany proponowane w § 10 na końcowym 
2) współpracy przy tworzeniu lokalnych polityk publicznych etapie konsultacji Programu s ą  bardzo 
3) wsparcia niefinansowego organizacji pozarz ądowych". znaczące i wymaga łyby szerszej dyskusji z 

Uzasadnienie: 
organizacjami pozarządowymi, tym bardzie, 
. 	. 

Dotychczasowa 	współpraca 	główny 	nacisk 	kładzie 	na 
ze pojawia si ę  ponownie propozycja
przeprowadzania ankiet w śród organizacji. 

wskaźniki ilościowe dotyczące realizacji zadań  publicznych 
współ/finansowanych 	z 	budżetu 	Miasta. 	Dzięki 	ich Jednocze śnie nic nie stoi na przeszkodzie, by 
uporządkowaniu 	w 	ramach 	różnych 	obszarów 	oraz w praktyce przeprowadzi ć  ocenę  współpracy 
zwrócenia uwagi na pozosta łe aspekty wspó łpracy pozwoli miasta Katowice z ngo według 
zwrócić  uwagę  na inne równie wa żne aspekty wspó łpracy. proponowanego schematu, w tym poprzez 

ocenę  dokonaną  przez organizacje 
- w pkt 2 po ppkt 2 dodać  ppkt 3 w treści: pozarządowe w badaniu ankietowym (ankieta 
„3) 	ocenę 	wspó łpracy 	dokonaną 	przez 	organizacje zostanie rozdana na dorocznym grudniowym 
pozarządowe sk ładającej się  z: spotkaniu w ładz miasta Katowice z 
a) analizy ankiet z łożonych przez organizacje pozarz ądowe organizacjami pozarządowymi. 
b) oceny wspó łpracy dokonanej podczas spotkań  zespołu ds. 
współpracy z organizacjami pozarz ądowymi 
c) ocenę  współpracy 	przy 	tworzeniu 	lokalnych 	polityk Co do Powiatowej Rady Dzia łalno ści Pożytku 
publicznych 	dokonaną  przez Powiatow ą  Radę 	Pożytku Publicznego w Katowicach - ocena taka jest 
Publicznego" 



Uzasadnienie. 
Włączenie organizacji pozarz ądowych w ocenę  programu 
współpracy jest zgodne z duchem programu, który zgodnie z 
ustawą  jest wspólnie z organizacjami wypracowywany. 
Ponadto włączenie organizacji pozarz ądowych w proces 
oceny pozwoli ocenić  program zarówno ze trony 
realizatorów jak i odbiorców. 

- dotychczasowy pkt 2 ppkt 3 staje si ę  ppkt 4 i uzyskuje 
treść : 
„4) mierniki efektywno ści Programu dotycz ąca wspó łpracy 
przy realizacji zada ń  publicznych osiągnięte roku 2013 oraz 
w stosunku do roku ubieg łego „ w tym: 
a) Dotyczące konkursów ofert: 
- liczba otwartych konkursów ofert, 
- liczba ofert z łożonych w otwartych konkursach ofert, 
- liczba zawartych umów na realizacj ę  zadania publicznego 
w formie wsparcia i powierzenia, 
- liczba umów zawarta na okres d łuższy niż  I rok, 

b) Zadań  realizowanych przez organizacje pozarz ądowe: 
- liczba osób które by ły adresatami różnych dzia łań  
publicznych finansowanych z bud żetu Miasta Katowice, 
- liczba osób zaanga żowanych w organizacjach 
pozarządowych 	w 	realizacj ę 	zadań 	publicznych 
finansowanych z budżetu Miasta Katowice, z podzia łem na 
wolontariuszy i pracowników 
- wysokość  środków finansowych przeznaczonych z bud żetu 
Miasta na realizacj ę  zadań  publicznych - ogó łem oraz w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca Katowic, 
- wysokość  własnych środków finansowych lub pozyskanych 
z innych źródeł  niż  z budżetu miasta Katowice, 
przeznaczonych przez organizacje pozarz ądowe na realizacj ę  
zadań  publicznych wspó łfinansowanych  przez organizacje 
pozarządowe - ogółem oraz jako % kosztu ca łego zadania, a 
także w przeliczeniu na jednego mieszka ńca Katowic, 
- liczba organizacji pozarządowych korzystaj ących z dotacji i 
liczba projektów zrealizowanych w ramach dotacji o rocznej 
wysoko ści: 
- do 5 000 zł  
—powyżej 5000 zł do 20 000 zł  
- powyżej 20 000 zł  

- liczba organizacji pozarz ądowych podejmujących po raz 
pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje 

c) dotyczące wspólnego tworzenia polityk publicznych 
- liczba uwag i wniosków dotyczących bieżącej realizacji 
Programu 
- liczba zorganizowanych spotka ń  z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych 
- liczba przeprowadzonych konsultacji uchwa ł  Rady Miasta 
Katowice z organizacjami pozarz ądowymi 
- liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji 
- liczba uwag uwzględnionych i cz ęściowo uwzględnionych 
ogółem oraz jako procent ca ło ści 
- liczba opinii Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w 
Katowicach dotyczącej tworzenia prawa lokalnego 

wpisana do programu, w paragrafie 10 ust. 5: 

Aktualne brzmienie: 

5. Powiatowa Rada Dzia łalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach dokona oceny 
stanu wspó łpracy organizacji pozarządowych 
z Miastem Katowice w zakresie realizacji 
zadań  publicznych. 



n) 	dotyczące współpracy pozafinansowej 
- liczba wniosków z łożonych przez organizacje pozarządowe 
w sprawie pomocy w pozyskaniu lokalu na działalność  
statutową  organizacji, w tym liczba wniosków rozpatrzona 
pozytywnie oraz liczba wniosków rozpatrzona negatywnie 
wraz z podaniem przyczyny, 
- liczba udzielonych rekomendacji organizacjom 
pozarządowym, 
- liczba realizowanych projektów partnerskich, 
- liczba przedsięwzięć  objętych patronatem Prezydenta 
Miasta Katowice," 

Uzasadnienie: 

Uporządkowanie mierników ze wzgl ędu na przynależny 
obszar. 

W załączeniu do formularza przesy łano ujednolicony zapis 
paragrafu 10 oraz proponowan ą  ankietę  dotyczącą  zbierania 
informacji na temat wspó łpracy - załącznik podłączono pod 
wyniki konsultacji  

6  ą  10 pkt 5 Nie uwzględniono. 

- pkt 5 uzyskuje nowe brzmienie w treści: Aktualne brzmienie: 
„Powiatowa Rada Po żytku Publicznego w Katowicach 5. 	Powiatowa 	Rada 	Działalności 	Pożytku 
opiniuje sprawozdanie z realizacji dzia łania." Publicznego w Katowicach dokona oceny 
Uzasadnienie: 

stanu współpracy organizacji pozarz ądowych 
Zgodnie z wcze śniejszymi zmianami PRPP uczestniczy w z 	Miastem 	Katowice 	w zakresie 	realizacji 
ocenie programu. Jednocze śnie jako ciało zajmujące się  zadań  publicznych. 
wspó łpracą 	między 	Miastem 	a 	organizacjami Rada Pożytku w praktyce otrzyma 
pozarządowymi powinno zaopiniować  całość  sprawozdania. sprawozdanie z realizacji Programu, które jest 

przyjmowane uchwa łą  RMK. 

7 Wspó łpraca pozafinansowa ust. 2. do punktu 3) Nie uwzgl ędniono. 

udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszcze ń  Stanowisko podtrzymane. 
Urzędu Miasta Katowice lub jednostek organizacyjnych Instytucje kultury to samodzielne jednostki 
miasta Katowice i bazy technicznej ( ... ) - dopisać , w tym: 

organizacyjne posiadaj ące osobowo ść  prawną . 
miejskich obiektów sportowych, obiektów instytucji 

Dyrektorzy instytucji nie tylko reprezentuj ą  
kultury na podstawie odpowiedniego zarz ądzenia instytucje na zewn ątrz, ale również  zarządzaj ą  Prezydenta nimi. Instytucje gospodaruj ą  samodzielnie 
Uchwała Roczny Program Wspó łpracy jako akt wyższego przydzieloną  i nabytą  częścią  mienia oraz 
rzędu 	może 	zobowiązać 	Prezydenta 	do 	zmiany prowadzą  samodzielną  gospodarkę  w ramach 
obowiązujących zarządzeń . posiadanych środków. Zasady gospodarki 

W przypadku kultury g łównym celem istnienia instytucji 
finansowej instytucji kultury oraz obowi ązek 

kultury jest organizacji kultury w mie ście Katowice. 
zarządzania instytucja oraz ich reprezentacja 

Efektywność  wykorzystania mienia powinno odbywa ć  się  w 
na zewnątrz wynikają  z zapisów ustawy z dnia 

kontekście realizacji celu g łównego. Racjonalność  i 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

efektywno ść  wykorzystywania mienia publicznego nie działalności kulturalnej. Ustawa jako akt 

powinna dotyczy ć  kwoty pozyskanych środków z wynajmu 
wyzszego rzędu nad uchwalą, czy 

ale ilości ogólnie dostępnych imprez kulturalnych. W 
zarządzeniem determinuje zapisy w nich 

związku z czym udostępnianie pomieszcze ń  do prowadzenia 
zawarte. 

 
działalno ści kulturalnej przez organizacje pozarz ądowe po 
preferencyjnych cenach wydaje si ę  jak najbardziej racjonalne 

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 832/2012 
i efektywne. 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 
W przypadku Zarządzenia dotyczącego opłat za us ługi 24.04.20 12 r. katowickie kluby sportowe 
świadczone przez MOSiR zastanawiaj ące jest ograniczenie korzystają  z wynajmu obiektów MOSiR-u po 



podmiotów mogących korzystać  z preferencyjnych stawek 
do klubów sportowych, wnioskujemy o równe traktowanie 
wszystkich organizacji pozarz ądowych. 

preferencyjnej cenie 5 z łotych za godzin ę . W 
chwili obecnej obiekty sportowe s ą  
wykorzystywane przez kluby w maksymalnym 
zakresie. Również  wiele klubów, które dla 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
treningów muszą  korzystać  z hal i obiektów 
spełniających normy, ma trudno ści ze 
znalezieniem wolnych godzin w 
harmonogramie wynajmu obiektów MOSiR-u. 
W związku z powyższym rozszerzenie 
katalogu podmiotów uprawnionych do 
korzystania z przedmiotowych obiektów po 
preferencyjnych cenach mog łoby zakłócić  
funkcjonowanie dotychczas ustalonego grafiku 
wynajmów. 

7 Wspoipraca pozafinansowa w pkt 4 dopisac ppkt 8 
Uwzględniono. 

8. w 	treści 	„udzial 	organizacji 	pozarządowych 	we W § 7 Współpraca pozafinansowa w pkt 4 

wspólpracy 	międzynarodowej 	Miasta, 	w dopisano jako ppkt 10. 

szczególności 	możliwość 	udzialu 	przedstawicieli 
organizacji w wizytach studyjnych". 

9. . 
* 7 Wspoipraca pozafinansowa ust. 1 pkt 4) konsultowanie Propozycja nie dotyczy bezpo średnio 

projektow uchwał  Rady Miasta Katowice z zakresu polityki Programu wspolpracy.  
społecznej 	z organizacjami 	pozarządowymi 	- 	rozważyć  
możliwość 	polączenia 	konsultacji 	z 	organizacjami  Konsultacje spo łeczne w miescie Katowice na 
pozarządowymi oraz konsultacji z mieszkancami. dzien dzisiejszy maj ą  swoje umocowanie w 
Uzasadnienie: uchwale nr XX VII/5 12/04 Rady Miasta 

Pomimo 	faktu, 	że 	konsultacje 	odbywają 	się 	na 
Katowice z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

podstawie różnych uchwał  nie ma przeciwwskazań, aby mieszkańcami miasta Katowice. W bie żącym 
konsultacje 	nie 	były 	prowadzone 	przez 	tą 	sama roku podj ęto prace nad przygotowaniem 
komórkę  w podobnych trybach. Dotychczasowy tryb nowego projektu uchwa ły, który diametralnie 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi okazał  się  zmieni zasady zasi ęgania opinii mieszka ńców. 
niesprawny i utrudniający dostęp do konsultacji. Prace nad dokumentem s ą  zakrojone na 

szeroką  skalę , w przygotowania projektu 
zaangażowały się  również  organizacje 
pozarządowe skupione pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Rady Miasta Katowice w 
zespó ł  spo łeczny. Trudno na chwilę  obecną  
mówić  o ostatecznym kszta łcie uchwały i o 
rozwiązaniach jakie zostan ą  przyj ęte. Biorąc 
pod uwagę  powyższe w chwili obecnej nie 
byłoby zasadne ujednolicanie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji aktów prawa 
miejscowego z organizacjami pozarządowymi 
oraz konsultacji z mieszkańcami - takie 
działanie wymaga łoby zmiany uchwały nr 
X7447112 Rady Miasta Katowice z dnia 28 
marca 2012 r. w sprawie szczegó łowego 
sposobu konsultowania z Powiatowa Radą  
Działalności Pożytku Publicznego w 
Katowicach lub organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadz ącymi 
działalność  pożytku publicznego projektów 
aktów prawa miejscowego dostosowując ją  do 



uchwaly nr XXVII/512/04 „ która w 
najbliższych miesi ącach itak zmieni swój 
kształt. 
W przyszłości nie widzimy przeciwwskazań  
do rozszerzenia konsultacji niektórych aktów 
prawa miejscowego, szczególnie istotnych dla 
miasta, o zasięgnięcie opinii samych 
mieszkańców, a nie tylko podmiotów 
wskazanych w uchwale nr XX/447/12. 
Natomiast zapis o obligatoryjnym 
konsultowaniu aktów prawa miejscowego w 
tym samym trybie co konsultacji z 
mieszkańcami sparali żowałby proces 
konsultowania w mieście, zważywszy na ilość  
takich uchwał, jakie są  podejmowane przez 
Radę  Miasta Katowice. 

Ocena woływu konsultacji na merytoryczn ą  treść  projektu uchwały: Wysoka. 

Konsultacje przeprowadzone w okresie od 27.09.2012 do 10.10.2012r. by ły końcowym etapem konsultacji 
projektu „Programu wspó łpracy miasta Katowice z organizacjami pozarz ądowymi na 2013 rok" 
przeprowadzonych na podstawie Uchwa ły Rady Miasta nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 
marca 2012r. w sprawie szczegó łowego sposobu konsultowania z Powiatow ą  Radą  Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność  pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 

Pełny przebieg konsultacji: 
Projekt Programu poddany konsultacjom zgodnie z trybem przyj ętym powyższą  uchwałą  został  
wypracowany i uzgodniony z organizacjami pozarz ądowymi w toku konsultacji, które rozpocz ęły się  
18.05.2012r.: 

• Informacj ę  o rozpoczęciu prac nad projektem Programu przekazano do organizacji pozarz ądowych 
za pośrednictwem portalu miejskiego - Katowice.eu , zakładki Platforma Konsultacji Spo łecznych, 
strony internetowej www.ngo.katowice.eu , poczty elektronicznej, Katowickiego Informacyjnego 
Serwisu Sms-owego (KISS) oraz poprzez og łoszenie w bezpłatnym informatorze miejskim „Nasze 
Katowice". 

• Propozycje do projektu Programu przyjmowano w okresie od 18.05.2012r. do 31.07.2012r. za  
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na 2 spotkaniach zespo łu doradczego ds. wspó łpracy z 
organizacjami pozarządowymi w dniach 06.06.2012r. oraz 27.06.2012r. 

• W dniu 05.09.2012 odby ło się  spotkanie Zespo łu doradczego ds. wspó łpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi, na którym omówiono projekt Programu oraz wszystkie uwagi/wnioski/propozycje 
wniesione przez organizacje pozarz ądowe do 31.07.201 2r. 

• Łącznie 28 osób z 23 organizacji pozarządowych wniosło 16 propozycji/uwag w okresie 
18.05.2012r. do 31.07.2012r. 

• W okresie od 27.09.2012r. do 10.10.2012r. 4 organizacje pozarz ądowe wniosły 9 propozycji/uwag 
do Programu, a Powiatowa Rada Dzia łalności Pożytku Publiczno w Katowicach popar ła 2 wnioski 
2 organizacji pozarządowych. 1 propozycja zosta ła uwzględnioifa 
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