
str. 1 
 

OR-4.523.3.2014 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych: 

1. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

Stanowiskiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji była osoba zatrudniona 

na stanowisku ds. społecznych, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi – pani 

Justyna Bochra. 

W dniach od 10 października 2014 r. do 23 października 2014 r. przeprowadzono konsultacje:  

1. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy 

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

wysłane listownie do zainteresowanych organizacji pozarządowych z terenu Gminy 

Karczmiska. 

Formami konsultacji były:  

 spotkanie dyskusyjne w dniu 17 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Gminy Karczmiska, oraz 

 dodatkowo istniała możliwość wyrażania opinii i składania uwag na piśmie osobiście 

w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty zwykłej bądź 

elektronicznej. 

Na spotkaniu dyskusyjnym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2015 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu. 

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały również formę przekazywania opinii i uwag  

na piśmie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska, pocztą na adres Urzędu 

(ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, bądź elektronicznie na adres poczty elektronicznej 

sekretariat@poczta.karczmiska.pl. 

Na adres poczty elektronicznej w dniu 15 października 2014 r. wpłynęło jedno pismo 

od przedstawicieli Fundacji Profilaktyki Kryzysu i Wspierania Rozwoju Człowieka  

„Tu i Teraz” ul. Janka Krasickiego 6, 24-300 Opole Lubelskie. 

Uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2015: 

mailto:sekretariat@poczta.karczmiska.pl
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Lp. CZĘŚĆ 

DOKUMENTU, 

KTÓREGO 

DOTYCZY UWAGA 

(ROZDZIAŁ, 

PARAGRAF, USTĘP, 

PUNKT) 

TREŚĆ 

PROPONOWZNEJ 

UWAGI 

UZASADNIENIE 

1. Priorytetowe zadania 

publiczne § 6 ust. 2 pkt 

3 

 

3) w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom  

i patologiom społecznym  

(w tym w zakresie 

zapobiegania  

i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie  

w ramach Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy  w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie) 

Fundacja „Tu i Teraz” proponuje 

przeformułować zapis § 6 ust. 2 pkt 3 

Programu w taki sposób, by rozdzielić dwa 

odrębne zjawiska, jakimi są:  uzależnienie 

od alkoholu oraz pomoc w rodzinie oraz by 

wyodrębnić zapis dotyczący przemocy w 

rodzinie. 

Obecny zapis – odwołujący się do zapisów 

„Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych” – sugeruje, iż z gminnego 

wsparcia w kwestii przemocy w rodzinie 

mogą skorzystać jedynie te osoby, 

w których rodzinach występują problemy 

alkoholowe. Zapis taki może narazić gminę 

na zarzut upowszechniania stereotypu 

mówiącego, że alkohol jest przyczyną 

przemocy. 

Wyodrębnienie zapisów na temat działań 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie poszerzy możliwości udzielania 

pomocy mieszkańcom gminy uwikłanym w 

przemoc, tym bardziej, iż aktualny 

„Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Karczmiska na 

rok 2014” koncentruje się wyłącznie na 

kwestiach związanych z używaniem 

alkoholu, o przemocy w rodzinie wspomina 

ogólnikowo (w części II oraz IV) i jedynie 

w kontekście rodzin, w których istnieje 

problem alkoholowy. 

Fundacja „Tu i Teraz” proponuje 

przeformułować zapis § 6 ust. 2 pkt 3 

Programu w opisany powyżej sposób 

również ze względu na powszechność 

zjawiska przemocy w rodzinie, a co za tym 

idzie coraz szerszy w tym zakresie katalog 

zadań własnych gminy oraz ze względu na 
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ogólnopolską tendencję do ujawniania tego 

zjawiska i zmniejszania jego wpływu na 

życie obywateli (np. Krajowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2014 – 2020). 

Propozycja nie została uwzględniona. 

 

Uwaga dotycząca przeformułowania nie została uwzględniona, w § 6 ust. 2 pkt 3 projektu 

programu został usunięty zapis: „W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych”, w związku z tym nie ma potrzeby przeformułowania zapisu  

i rozdzielania na odrębne zjawiska, problem zostanie ujęty całościowo. 

 

 

Niniejsze sprawozdanie z wynikami konsultacji społecznych zamieszcza się: 

- na stronie internetowej Gminy Karczmiska, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Karczmiska. 

 

Protokół sporządził: Justyna Bochra 

Karczmiska 27.10.2014 r. 

 

                        Protokół zatwierdził 

                 Wójt Gminy Karczmiska 

    /-/ Janusz Goliszek 


