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Lp.  Propozycje wraz z uzasadnieniem Stanowisko Wydziału 

MIEJSKA RADA SPORTU 

1. 

W rozdziale 3 należy uszczegółowić formy i terminy konsultacji 

zmian prawa miejscowego dotyczącego statutowej działalności 

organizacji pozarządowych. PROBLEM: w większości przypadków 

stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby sportowe o ustaleniach w 

sprawach żywo je interesujących dowiadywały się w chwili wejścia 

ich w życie, a nie na etapie konsultacji. 

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.; zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) w art. 5 ust. 5 wprowadziła obowiązek 

uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji.  

W dniu 23 września 2010 r. Rada Miejska w Przemyślu przyjęła Uchwałę Nr 

186/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji aktów prawa 

miejscowego.  

2. 

W rozdziale 4 należy podać do publicznej wiadomości i ją 

upowszechnić w zakresie składu zespołu konsultacyjnego, komisji 

konkursowych i opiniujących, koordynatora oraz innych organów 

realizujących zadania związane z działalnością organizacji 

pozarządowych. PROBLEM – nie wszystkie komórki wymienione 

powyżej są znane organizacjom pozarządowym mimo działania w 

szczególnym obszarze ich zadań statutowych (istotny jest także tryb 

w jakim są powoływane). 

Informacje dotyczące składu Zespołu Konsultacyjnego znajdują się na stronie 

internetowej www.przemysl.pl w specjalnie wydzielonym dziale dla 

Organizacji pozarządowych w odnośniku „Zespoły”, natomiast zarządzenie w 

sprawie Zespołu Opiniującego wnioski konkursowe oraz regulamin prac 

Zespołu znajduje się na stronie BIP. Powyższe informacje rzeczywiście są 

rozsiane w różnych częściach strony internetowej, stąd mogą pojawić się 

problemy związane z ich odszukaniem.  

Wobec powyższego Wydział Spraw Społecznych uzupełni informacje na 

stronie internetowej w odnośniku „Zespoły”.    
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3. 

W rozdziale 5 należy podzielić wymieniane obszary na oświatę i 

wychowanie oraz kulturę fizyczną, sport i turystykę. PROBLEM – 

ilość stowarzyszeń i powszechność udziału mieszkańców gminy jest 

logiczną konsekwencją takiego wyszczególnienia obszarów 

współpracy – tym bardziej, że łączy się to z podziałem administracji 

państwowej i samorządowej (odpowiednie ministerstwa i wydziały 

UM). 

Zakres priorytetowych zadań publicznych określają poszczególne wydziały 

merytoryczne zgodnie z ustalonym zakresem działań.  

4. 

W rozdziale 5 w uszczegółowieniu zadań należy podkreślić wagę i 

potrzebę pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęć sportowych w 

klubach oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz grup 

sportowych w połączeniu ze szkoleniem sportowym zarówno w 

formie miejscowej jak i wyjazdowej – w tym także jako 

fundamentalną formę profilaktyki uzależnień i demoralizacji! 

PROBLEM największy odsetek dzieci i młodzieży spędza wolny 

czas w szkołach i klubach sportowych uprawiając sport – jest to 

najprostsza i najpopularniejsza – a jednocześnie najzdrowsza forma 

przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym XXI wieku jakimi są 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputerów, „fastfud-ów”, 

wady postawy i dewiacje charakterologiczne. Dziś ogranicza się 

dostęp do tej formy działań wspierając wybrane ośrodki 

przykościelne i świetlice środowiskowe, które nie są przygotowane 

na prowadzenie zajęć rekreacyjnych, turystycznych i sportowych na 

oczekiwaną skalę i w oczekiwanej jakości. Dziś nie ma ze strony 

gminy wsparcia dla organizacji wypoczynku wyjazdowego dzieci i 

młodzieży lub jest to znikoma i ograniczona szczególnymi 

uwarunkowaniami pomoc. 

Wydział Spraw Społecznych opiniuje negatywnie zgłoszoną propozycję.  

W projekcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 

2011, podobnie jak w roku ubiegłym, zrezygnowano z dofinansowania 

wypoczynku wyjazdowego z następujących powodów: 

- organizacje ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku wyjazdowego 

najczęściej korzystały także z dofinansowania na realizację programów 

profilaktycznych w czasie np. pozalekcyjnych zajęć sportowych przez cały rok 

szkolny, stąd dodatkowe dofinansowanie programu profilaktycznego w ramach 

wypoczynku wyjazdowego generuje dodatkowe koszty niewspółmierne do 

oczekiwanych rezultatów;  

- występują trudności związane z bieżącą kontrolą wypoczynku wyjazdowego; 

niektóre organizacje wyjeżdżają w odległe rejony kraju, jak również poza jego 

granice.      

5. 

W rozdziale 6 należy wskazać formy i terminy szkoleń oraz ogólnie 

dostępne i powszechne formy informowania wszystkich organizacji 

o możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. PROBLEM – 

aplikowanie łączy się najczęściej z prywatnymi drogami, kanałami 

udostępnionymi ograniczonej ilości podmiotów i w ostatniej chwili 

Od maja 2007 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego utworzyła 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest 

m.in. działalność szkoleniowa skierowana do organizacji pozarządowych. W 

praktyce od tego czasu w Urzędzie nie organizujemy tego typu szkoleń. 
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6. 

W rozdziale 7 należy dla poszczególnych obszarów wymienionych w 

rozdziale 5 stworzyć podstronę ze strony UM Przemyśla. PROBLEM 

– organizacje pozarządowe błądzą po stronie www.przemysl.pl i 

takie rozwiązanie ułatwi komunikację i przepływ informacji. 

Podobnie jak poniżej. 

7. 

Należy stworzyć w rozdział 8 informujący o spójnych dla 

poszczególnych grup organizacji wydziałach UM i programach 

regulujących działalność w obszarze ich celów statutowych wraz ze 

stworzeniem banku danych, który ułatwi przepływ informacji drogą 

internetową. PROBLEM - często brak wiedzy organizacji wynika z 

samozadowolenia organów, które zamieszczają informacje w 

miejscach publicznych i na stronie BIP, gdzie ta informacja  później 

gubi się w „nawale” innych informacji i nie dociera do adresatów w 

takim stopniu jak powinna, a organ wychodzi obronną ręką, że 

informacja ta „była jest umieszczona”. 

Propozycja wymaga raczej poszerzenia informacji znajdujących się na stronie 

internetowej w części dla organizacji pozarządowych. Wszystkie informacje są 

dostępne zarówno na stronie internetowej w specjalnie wydzielonej części dla 

organizacji pozarządowych, jak również muszą być publikowane w tych 

miejscach, do których zobowiązują akty prawne (np. ogłoszenie o otwartym 

konkursie ofert). Niewątpliwie usprawnienie przepływu informacji jest 

konieczne i powinno być raczej przedmiotem prac wspólnych zespołów 

roboczych (Miejskiej Rady Sportu, Zespołu Konsultacyjnego, czy też, w 

przyszłości  Rady Działalności Pożytku Publicznego).  

NADSAŃSKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNE 

1. 

Ujęcie w Programie na rok 2011 zorganizowania II Pikniku 

organizacji pozarządowych w sierpniu 2011, podobnie jako w roku 

2009. Podczas Pikniku organizacje pozarządowe miałyby możliwość 

poinformowania społeczeństwa Przemyśla i okolic o swoim dorobku. 

Propozycja została przyjęta. 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW SZTUKI SAKRALNEJ 

1. 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej, dziękując za 

dotychczasowe zainteresowanie p. Prezydenta oraz Radnych, a także 

zaangażowanie Koordynatora d/s współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, chciałby nadal otrzymywać wszelkie informacje 

drogą mailową, dotyczące III sektora oraz inne, istotne dla naszego 

miasta, wobec których moglibyśmy zająć i wyrazić swoje stanowisko 

(konsultacje społeczne). 

Przedłożone propozycje powinny zostać rozpatrzone w ramach prac Zespołu 

Konsultacyjnego lub, w przyszłości, Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

ponieważ zakres zmian dotyczy usprawnienia w funkcjonowaniu współpracy i 

wymaga poznania oczekiwań i możliwości ich realizacji przez zainteresowane 

strony. 

http://www.przemysl.pl/
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Ponadto proponujemy, aby każdy wydział Urzędu Miejskiego 

wskazał w jakim zakresie mógłby wesprzeć organizacje pozarządowe 

działające na terenie naszego miasta. Chodzi tu konkretnie o podanie 

osoby odpowiedzialnej np. za konsultacje w sprawach rozliczeń 

finansowych, prawnych, kwestii organizacyjnych lub innych oraz 

podanie jakiś terminów (np. pierwszy wtorek miesiąca w godz. 

13.00-14.00). 

Mamy wrażenie, że dotychczasowa forma współpracy, która polegała 

na propozycjach przesyłanych przez organizacje do UM i następnie 

przekazywanych kolejno do poszczególnych wydziałów, okazała się 

mało skuteczna. Być może odwrócenie tej procedury przyniesie 

większe efekty. Chodzi o to, byśmy mieli większą świadomość gdzie 

i w jakim zakresie możemy otrzymać konkretną pomoc. 

 

Opracował: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 


