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Sprawozdanie z konsultacji społecznych: 

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020  

z dnia 07 października 2019 r.  
 

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr IV/27/11 

z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności i pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 44 poz. 984).  

Osobami upoważnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie 

Gminy Karczmiska.  

W dniu 07 października 2019 r. przeprowadzono w Urzędzie Gminy konsultacje: Projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi 

oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.  

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Uchwały umieszczone zostało na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Karczmiska, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz 

zostało wysłane listownie do zainteresowanych organizacji pozarządowych z terenu Gminy 

Karczmiska.  

Formami konsultacji było:  

spotkanie dyskusyjne w dniu 07 października 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy   

w Karczmiskach oraz dodatkowo istniała możliwość wyrażania opinii  i składania uwag do projektu  

w formie pisemnej.   

Na spotkanie dyskusyjne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

przybyło 9 osób, przedstawicieli lokalnych organizacji. Po omówieniu projektu uchwały i projektu 

finansowego na realizację Programu współpracy w 2020 r. przedstawiciele organizacji wnieśli dwie 

propozycje:   

1) UKS Zespołu Szkół Karczmiska (Jerzy Piłat) i GKS „Bobry” Karczmiska (Artur Karaś)  

– zaproponowali przeniesienie środków w wysokości 5 tys. zł z poz. prowadzenie szkolenia 

sportowego w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych (po zmianie 35 tys. zł – 5 tys. zł = 30 tys. 

zł) do pozycji organizacja zawodów sportowych, turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych (po 

zmianie 8 tys. zł + 5 tys. zł = 13 tys. zł),  

2) KGW Słotwiny (Lucyna Kobiałka) – przeniesienie środków w wysokości 2 tys. zł z poz. 

prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych (po zmianie 30 tys. 

zł – 2 tys. zł = 28 tys. zł) do pozycji organizacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, 

organizowanie rocznic, świat, jubileuszy, wystaw, druk publikacji i folderów promujących te 

zadania (po zmianie 12 tys. zł + 2 tys. zł = 14 tys. zł).  

Propozycje zostały uwzględnione.   

W trakcie dyskusji poruszano m.in. sprawy: dalszego funkcjonowania GKS „Bobry” Karczmiska. 

Niniejsze sprawozdanie zamieszcza się na: 

- stronie internetowej Gminy Karczmiska,  

- Biuletynie Informacji Publicznej,  

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Karczmiska  

oraz wysłano do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy.  

Aktualny projekt podziału finansowego Programu współpracy (po zmianach) stanowi załącznik do 

sprawozdania). 
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Zastępca Wójta Gminy 

(-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk 

 



 

PROJEKT PODZIAŁU FINANSOWEGO ŚRODKÓW 

PROGRAMU WSPÓPRACY GMINY Z NGO NA 2020 R. 

 

 

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

      - organizacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, organizowanie rocznic, świąt,      

        jubileuszy, wystaw, druk publikacji i folderów promujących te zadania – 14 tys. zł,  

2) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

        (w ramach środków GKRPA), 

a) organizacja wypoczynku i czasu wolnego (półkolonie) dla dzieci i młodzieży  

w okresie wakacji, z uwzględnieniem programów profilaktycznych – 25 tys. zł,   

b) organizowanie imprez społeczno-kulturalnych promujących/popularyzujących 

programy profilaktyczne  – 20 tys. zł,  

3) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

– 28 tys. zł,  

b) organizacja zawodów sportowych, turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych  

– 13 tys. zł,  

 

 

 

Razem projekt finansowy Programu  na rok 2020: 100 tys. zł  

 
 

 

Sławomir Goliszek            

                               

Zastępca Wójta Gminy 

 

(-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk 

 


