
    Sianów, dnia 10 listopada 2020 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

 

1. Przedmiot konsultacji: 
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie Nr LXIV/386/10 z dnia 29 października 2010 r. 
poddano konsultacjom projekt rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  
 
2. Termin konsultacji: 
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 29.10.2020 r. do 06.11.2020 r. 
 
3. Przebieg konsultacji: 
a. Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie w dniach 29.10.2020 r. do 06.11.2020 r. 
projektu rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2021 na stronie internetowej gminy www.sianow.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.sianow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie oraz poprzez 
zaproszenie do konsultacji w lokalnych mediach (Nasza Gmina – wiadomości sianowskie, październik 
2020, Nr 10 (295). 
 
b. Dnia 5 listopada 2020 r. o godzinie 12:00 zorganizowano publiczne spotkanie konsultacyjne on-line 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z członkami Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Sianowie. 
 
c. Zarządzenie Nr 511/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie 
określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Sianów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021” wraz z projektem Programu stanowiącym załącznik  
do Zarządzenia przekazano do zaopiniowania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu zgodnie z art. 88 
ustawy o samorządzie gminnym. 

Wnioski, uwagi i opinie do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej, 
imiennej ankiety:  pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta Sianów, drogą elektroniczną na adres 
adebowska@sianow.pl.  

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Aleksandra Dębowska – Starszy Specjalista 
ds. promocji i rozwoju. 

4. Wyniki konsultacji: 
Ad. 3a  
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji poprzez zamieszczenie projektu Programu  
na stronach internetowych wpłynęła jedna ankieta z wnioskami/ uwagami do konsultowanego 



projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2021. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
zaproponowała uzupełnienie przedmiotowego dokumentu w części VIII poświęconej sposobie 
realizacji Programu o zapis nt. korzystania z bezpłatnego wsparcia/konsultacji OWES w dziedzinach 
dotyczących Podmiotów Ekonomii Społecznej i współpracy organizacji z JST. Uwagę tą uznano  
za zasadną, w związku z czym dokonano uzupełnienia dokumentu. Dodatkowo OWES zawnioskował  
o uzupełnienie tej części Programu o zapis dotyczący stosowania klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych prowadzonych przez samorząd. Uwaga ta została uznana za bezzasadną w kontekście 
obszaru, którego dotyczy projekt przedmiotowego dokumentu. Współpraca finansowa sianowskiego 
samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na wspieraniu zadań publicznych poprzez tryby 
wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego (otwarty konkurs ofert lub tryb 19a), a nie na 
udzielaniu zamówień publicznych. Ponadto uznano, iż klauzule społeczne nie mogą być stosowane jako 
zasada, a jedynie w przypadku konkretnych zamówień publicznych. 
 
Ad. 3b  
Na on-linowe spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz członkami Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie, 
zaplanowane na 5 listopada br., nie zgłosił się, poza członkami RDPP żaden reprezentant organizacji 
pozarządowych. W wyniku spotkania konsultacyjnego z ciałem opiniodawczo-doradczym tj. Gminną 
Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego  
w Sianowie podjęła uchwałę NR 01/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu 
„Programu współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2021”, 
zgodnie z którą zaopiniowała pozytywnie, bez uwag, projekt Programu. 
 
Ad. 3c 
W wyniku przekazania do zaopiniowania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Zarządzenia  
Nr 511/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia 
formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Sianów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021” wraz z projektem Programu stanowiącym załącznik  
do Zarządzenia, w terminie trwania konsultacji nie otrzymano od Wojewody zaleceń oraz uwag  
do projektu Programu. 
 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/386/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie protokół z wynikami konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  
i Miasta w Sianowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Sianów oraz przekazuje 
się Radzie Miejskiej w Sianowie i do lokalnych mediów. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Sporządziła:    Aleksandra Dębowska Starszy Specjalista ds. promocji i rozwoju 
                                                                            
Zatwierdził: Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta Sianów 
 
 


