
Plan konsultacji  

„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok” 

Terminy Formy konsultacji Zakres konsultacji Kanały komunikacji Zadania do wykonania dla WPS 

08.06.2011r. – 

31.07.2011r. 

- przyjmowanie zgłoszeo pocztą 

elektroniczną,  

- uwagi wniesione na Platformie 

Konsultacji Społecznych  

1. cel główny i cele szczegółowe 

programu; 

2. zasady współpracy; 

3. zakres przedmiotowy; 

4. formy współpracy, o których mowa 

w art. 5 ust. 2 ustawy; 

5. priorytetowe zadania publiczne; 

6. sposób realizacji programu; 

7. sposób oceny realizacji programu; 

8. tryb powoływania i zasady działania 

komisji konkursowych do opiniowania 

ofert w otwartych konkursach ofert 

1. portal miejski - Katowice.eu, 

zakładka Platforma Konsultacji 

Społecznych,  

2. strona internetowa 

www.ngo.katowice.eu,  

3. poczta elektroniczna – do 

organizacji dostępnych w bazie,  

4. ogłoszenie w lipcowym wydaniu 

czasopisma „Nasze Katowice”. 

Przyjmowanie uwag / propozycji do 

Programu  

08.06.2011r. – 

31.07.2011r. 

Konsultacje z komórkami 

organizacyjnymi UM – 

realizatorami Programu w 2011 r. 

j.w. Pisma wewnętrzne Przyjmowanie uwag / propozycji do 

Programu  

15.06.2011; 

28.06.2011 

 

2 spotkania  

z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych 

j.w. spotkania robocze, otwarte Sporządzenie protokołu ze spotkania; 

zebranie propozycji/uwag do 

Programu 

01.08.2011 - 

02.09.2011 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy przygotowywanie projektu w oparciu 

 o wniesione uwagi / propozycje; 

korespondencja z komórkami 

organizacyjnymi UM w przypadku 

propozycji realizacji nowych zadao 

http://www.ngo.katowice.eu/


16.08.2011-

31.08.2011 

Konsultacje z komórkami 

organizacyjnymi UM – 

realizatorami Programu w 2011 r. 

Propozycje kwot do Programu 

współpracy 

Pisma wewnętrzne Zbiorcze zestawienie kwot 

przeznaczonych na realizację  

Programu  

05.09.2011 Publikacja/przesłanie  

projektu Programu 

 w oparciu o uwagi/wnioski 

wniesione przez organizacje 

pozarządowe; 

Nie dotyczy 1. portal miejski - Katowice.eu, 

zakładka Platforma Konsultacji 

Społecznych,  

2. strona internetowa 

www.ngo.katowice.eu,  

3. poczta elektroniczna – do 

organizacji dostępnych w bazie,  

Przygotowanie projektu Programu; 

 

 akceptacja projektu Programu przez 

 I Wiceprezydenta M. Katowice 

07.09.2011  

(termin spotkania 

Zespołu doradczego 

ds. Współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

Spotkanie Pierwszego 

Wiceprezydenta Miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi  

Przedstawienie projektu Programu w 

oparciu o uwagi/wnioski wniesione 

przez organizacje pozarządowe w 

okresie 08.06 – 31.07.2010r. 

Przyjęcie ewentualnych uwag do 

projektu wniesionych na spotkaniu 

1. portal miejski - Katowice.eu, 

zakładka Platforma Konsultacji 

Społecznych,  

2. strona internetowa 

www.ngo.katowice.eu   

3. poczta elektroniczna – do 

organizacji dostępnych w bazie, 

Zaproszenie na spotkanie; 

przygotowanie zestawienia 

uwag/propozycji do Programu wraz z 

informacją, co uwzględniono, a co nie i 

dlaczego 

08.09.2011- 

13.09.2011 

Nie dotyczy Nie dotyczy Obieg wewnętrzny dokumentów;  

 

 

Przygotowanie projektu uchwały, 

Programu wraz całą dokumentacją, 

akceptacja projektu zgodnie z 

obiegiem dokumentów w UM 

Katowice; 

 wniesienie sprawy na posiedzenie 

Prezydenta Miasta Katowice; 

14.09.2011 – 

28.09.2011 

(14 dni) 

Konsultacje zgodnie z uchwałą 

Rady Miasta LXII/1259/10 z dnia 

26.07.2010r.                      w 

Projekt Programu współpracy miasta 

Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2012 rok 

1. portal miejski - Katowice.eu, 

zakładka Platforma Konsultacji 

Społecznych,  

publikacja projektu Programu na 

Platformie Konsultacji Społecznych po 

akceptacji przez Prezydenta Miasta 

http://www.ngo.katowice.eu/
http://www.ngo.katowice.eu/


sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi                

podmiotami prowadzącymi 

działalnośd pożytku publicznego 

projektów aktów prawa 

miejscowego. 

2. strona internetowa 

www.ngo.katowice.eu ,  

3. poczta elektroniczna – do 

organizacji dostępnych w bazie, 

Katowice;  

przyjmowanie Formularzy zgłoszenia 

opinii 

 

29.09.2011 – 

30.09.2011 

Nie dotyczy Nie dotyczy Obieg wewnętrzny dokumentów;  

 

 

publikacja wyników konsultacji - 

portal miejski - Katowice.eu, zakładka 

Platforma Konsultacji Społecznych 

Zebranie uwag/opinii;  

 

Uzgodnienie treści Programu w I 

Wiceprezydentem Miasta Katowice,  

przekazanie projektu Programu wraz 

całą dokumentacją do akceptacji 

zgodnie z obiegiem dokumentów 

 w UM Katowice; 

 wniesienie sprawy na posiedzenie 

Prezydenta Miasta Katowice; 

 

 

publikacja wyników konsultacji na PKS 

13.10.2011 Opiniowanie projektu Programu 

przez Komisję Polityki Społecznej 

Nie dotyczy Pisma wewnętrzne Udział w posiedzeniu Komisji 

Naczelnika WPS 

26.10.2011r.  – Sesja Rady Miasta Katowice,  

planowana data wniesienia na sesję RM projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 

 
Osoba odpowiedzialna za konsultacje Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok: Agnieszka Lis, 
Referat ds. organizacji pozarządowych, Wydział Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 308, tel. 32 2593-746, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu  
 

http://www.ngo.katowice.eu/
mailto:agnieszka.lis@katowice.eu

