Mielec, dnia 6 listopada 2015 r.

Wyniki konsultacji projektu uchwały ws. Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
Lp.
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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga
Wprowadzenie

Rozdział II
Cel główny
i cele szczegółowe

Podmiot lub osoba
zgłaszająca
Marek Zalotyński

Fundacja Animals
Mielec i
wolontariusze
mieleckiego
schroniska dla
zwierząt

Treść uwagi

Uzasadnienie zgłoszonej
uwagi

Status uwagi z uzasadnieniem

W treści zdania: Wymienione oraz
wiele innych działań
podejmowanych przez władze miasta
zakładają …” zastąpić określenie
„władze miasta” sformułowaniem
„organy samorządu terytorialnego”.
Do punktu 12. proszę o dopisanie
"stworzenie zasad prowadzenia
dialogu, poprawienia jego jakości..."

Proponowane sformułowanie
dookreśla rolę zarówno Rady
Miejskiej jak i Prezydenta.

Uwaga częściowo uwzględniona.

Brak uzasadnienia

Uwaga nieuwzględniona.

Do punktu 13. proszę dodać: "w tym
zachęcanie organizacji
pozarządowych do monitorowania
przetargów publicznych i
reagowania, jeśli zapisy przetargów
prowadziłyby do nieracjonalnego
wykorzystania środków publicznych,
przy założeniu, że organizacje
pozarządowe mają prawo do
wymagania wyjaśnień w krótkim
terminie (10 dni roboczych)"

Brak uzasadnienia

Zapisy zostaną zmienione,
sformułowanie
przyjmie
samorządowe władze miasta.

z

tym, że
brzmienie:

Nie powinno się narzucać organizacjom
zasad dialogu, który powinien być otwarty i
nieograniczony.
Uwaga nieuwzględniona.
Kontrolą zamówień publicznych zajmują się
instytucje takie jak Regionalna Izba
Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli,
Urząd Zamówień Publicznych a także
Instytucje
Zarządzające
projektami
finansowanymi ze środków zewnętrznych.
Ponadto sami wykonawcy mają dostęp do
instytucji, które umożliwiają weryfikację
procedur w drodze postępowań przed
Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
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powszechnymi. Ponadto zadaniem Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu jest
kontrolowanie
działalności
Prezydenta
Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych Miasta pod
względem
legalności,
gospodarności,
rzetelności, celowości oraz zgodności
dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności
gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budżetu
Miasta.
Mając na uwadze powyższe Gmina nie
zauważa potrzeby dodatkowego
monitorowania procedur w zakresie
zamówień publicznych przez inne podmioty.
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Rozdział II
Cel główny
i cele szczegółowe,
pkt 2.

Stowarzyszenie
SpołecznoEdukacyjne "Orzeł
Biały - Strzelec"
Klub Historyczny
"Prawda i Pamięć"

Proszę o dopisanie celu
szczegółowego:
14. kreowanie standardów
konsultacji społecznych w zakresie
realizowanych przez Urząd zadań
publicznych, a wchodzących w
zakres kompetencji organizacji
pozarządowych.
Dodać pkt 14:
Prowadzenie na rzecz organizacji
pozarządowych - Centrum
Organizacji Pozarządowych.

Brak uzasadnienia

Uwaga nieuwzględniona.

Brak uzasadnienia

Szczegółowy
sposób
konsultacji
z
organizacjami pozarządowymi określony jest
Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr
III//10/10 z dnia 21 grudnia 2010 r., która
określa
formy
oraz
przedmiot
konsultowanych dokumentów.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapisy zostaną zmienione, z tym, że
sformułowanie przyjmie brzmienie:
Wspieranie w utworzeniu i prowadzeniu
Centrum Organizacji Pozarządowych.
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Rozdział III
Zasady Współpracy

Rozdział IV Zakres
przedmiotowy, pkt 2.

Fundacja Animals
Mielec i
wolontariusze
mieleckiego
schroniska dla
zwierząt

Proszę o dodanie:
- szacunku - w tym sensie, że obie
strony będą respektować umowy
ustne, obietnice i zobowiązania
poczynione w trakcie spotkań (mogą
być sporządzone w formie krótkich
notatek po spotkaniach)
- równoważności, w tym sensie, że
głos organizacji pozarządowych, w
zakresie ich kompetencji, będzie
uznawany za równorzędny do głosu
urzędu
- równości - Urząd Miasta
zobowiązuje się do realizowania
poniższych zadań wobec wszystkich
organizacji pozarządowych w takim
samym stopniu.

Brak uzasadnienia

Uwaga nieuwzględniona.

Marek Zalotyński

Na rok 2016 przyjmuje się zadania w
wymienionych niżej obszarów …
W proponowanym kształcie katalogu
wyszczególnić w osobnym punkcie:
„Działania na rzecz podtrzymywania
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i
kulturowej”.

Zapis taki znajduje się już w
proponowanym kształcie VII
PRIORYTETOWE
ZADANIA PUBLICZNE
jednakowoż pozwoli to na
jednoznaczne wyznaczenie
konkretnego obszaru
konkursowego a co za tym
idzie konkretnych działań i
puli środków.

Uwaga nieuwzględniona.

W tymże dołożyć zapis wynikający z
art. 4. p. 21. ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie:
- Działania wspierające obronność
Państwa w tym organizacji

Wynika to z potrzeb bieżących
dt. obronności Kraju. Na
terenie miasta działa Jednostka
Strzelecka „Strzelec”
realizująca ten obszar. Ten
obszar jest nowy, potrzebny,

Uwaga częściowo uwzględniona.

Proponowane zasady zawierają się w zapisach
projektu Programu odnoszących się do zasady
partnerstwa.

Proponowane zapisy już istnieją, dlatego
każda złożona oferta w tym obszarze zostanie
uwzględniona i poddana ocenie formalnomerytorycznej.

Proponowany zakres zostanie ujęty w
Programie poprzez dodanie w rozdziale VII,
pkt. 2 litery m. w brzmieniu
zaproponowanym przez Stowarzyszenie
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Rozdział IV Zakres
przedmiotowy, pkt
11.

Marek Zalotyński

Rozdział IV

Fundacja Animals
Mielec i
wolontariusze
mieleckiego
schroniska dla
zwierząt

Rozdział IV
Stowarzyszenie
Zakres przedmiotowy Kulturalne JARTE

Rozdział V
Fundacja Animals
Formy współpracy Mielec i
finansowej
wolontariusze
mieleckiego
schroniska dla
zwierząt

realizujących zadania
proobronnościowe.

środki przeznaczane byłyby na
szkolenia i wyposażenie.

Społeczno-Edukacyjne "Orzeł Biały Strzelec" i Klub Historyczny "Prawda i
Pamięć": Promowanie postaw proobronnych
oraz szkolenie młodzieży w zakresie działań
związanych z obronnością naszego kraju.
Uwaga częściowo uwzględniona.

W punkcie 11. po słowach: „…
wymienionych w art.3 ust. 3,” dodać:
„ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w
zakresie określonym w art. 4 w
punktach 1-32”, dalsza część bez
zmian.

Proponowany zapis w sposób
jasny dookreśla, do jakiego
aktu prawnego się odwołuje
zapis.

Proszę o zmianę kolejności
priorytetów, aby odzwierciedlić
wyniki MBO - najpierw aktywność
fizyczna i zdrowie, potem ochrona
zwierząt i ich praw, potem ochrona
środowiska (OSOBNO każdy punkt)
Proszę koniecznie o dodanie:
- Działalności na rzecz opieki nad
zwierzętami i ochrony praw zwierząt
- Ochrony środowiska

Brak uzasadnienia

Uwaga nieuwzględniona.

dopisanie punktu:
„Działalność na rzecz wzmacniania
postaw obywatelskich i dialogu
społecznego”

Brak uzasadnienia

Budżet obywatelski oraz Program
Współpracy z Organizacjami są dwoma
różnymi narzędziami partycypacji
mieszkańców. Program służy zlecaniu zadań
publicznych organizacjom, natomiast celem
budżetu partycypacyjnego jest
współdecydowanie o wydatkowaniu środków
publicznych, w którym uczestniczą nie tylko
organizacje pozarządowe.
Uwaga uwzględniona.

Proszę o dodanie:
5. Organizacje pozarządowe mają
pierwszeństwo w realizacji zadań
publicznych, jeśli pozostałe kryteria
określone w przetargu są
równoważne.

Brak uzasadnienia

Zapisy zostaną uzupełnione, jednakże bez
pełnego brzmienia nazwy ustawy z uwagi na
fakt, iż została ona określona w słowniczku do
projektu Programu.

Zapis zostanie umieszczony w rozdziale IV,
pkt 2, podpunkt 11 oraz rozdziale VII, pkt 11.
Uwaga nieuwzględniona.
Zasady udzielania zamówień publicznych
reguluje akt prawny rangi ustawowej. Akt
prawa miejscowego nie może zmieniać tych
zasad.
Ustawa
nakazuje
traktować
4

wykonawców w równy sposób, nie naruszając
zasad uczciwej konkurencji.
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Rozdział VI
Mielecki
Formy współpracy Uniwersytet
pozafinasowej
Trzeciego Wieku

Przekazywać
organizacjom
pozarządowym
informacje
o
konkursach i innych możliwościach
pozyskiwania środków ze źródeł
zewnętrznych.

Organizacje pozarządowe dużo
czasu i energii poświęcają
sprawom administracyjnym.
Aby mogły lepiej spełniać
swoje zadania statutowe i
racjonalniej wykorzystać
Utworzyć
punkt
konsultacyjny publiczne środki finansowe
służący pomocą w opracowywaniu winny posiadać lepsze warunki
ofert i wniosków na uzyskiwanie ich funkcjonowania.
środków finansowych ze źródeł
Centralizacja pewnych
pozabudżetowych Miasta Mielca.
czynności wspólnych dla
wszystkich stowarzyszeń i
fundacji pozwoli obniżyć
Zapewnić w miarę możliwości koszty ich funkcjonowania, a
obsługę administracyjną i finansową. tym samym efektywniej
wykorzystać środki finansowe
otrzymywane w ramach zadań
publicznych z Gminy
Zapewnić warunki lokalowe dla ich Miejskiej w Mielcu.
działalności.

Prowadzić strony internetowe dla
organizacji pozarządowych.

Uwaga uwzględniona.
Zapisy
dotyczące
informowania
o
możliwościach
pozyskania
środków
finansowych dla organizacji pozarządowych
zostaną uwzględnione.
Uwaga nieuwzględniona.
Program zakłada wsparcie w utworzeniu i
prowadzeniu Centrum Organizacji
Pozarządowych, w ramach którego
organizacje będą mogły skorzystać z porad
eksperta z zakresu przygotowania wniosków
o dotacje.
Uwaga nieuwzględniona.
Gmina może zapewniać obsługę finansową i
administracyjną jedynie jednostkom jej
polegającym.
Uwaga nieuwzględniona.
Gmina w miarę możliwości udostępnia
swoje zasoby lokalowe organizacjom
zgodnie z zapisem w rozdziale VI, pkt 7.
projektu Programu.
Uwaga nieuwzględniona.
Gmina może zapewniać obsługę stron
internetowych jedynie jednostkom jej
polegającym.
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Rozdział VI
Fundacja Animals
Formy współpracy Mielec i
pozafinasowej
wolontariusze
mieleckiego
schroniska dla
zwierząt

Proszę o usunięcie:
16) usunięcie "opiniowanie
działalności organizacji
pozarządowych"

Nie chcemy, żeby urzędnicy
opiniowali
działalność
organizacji pozarządowych, bo
może to rodzić konflikty
interesów,
działamy
w
specyficznych sprawach, co do
których
pracownicy
UM
Mielec nie zawsze posiadają
odpowiednią
wiedzę
do
opiniowania działalności

Proszę o dodanie:
19) konsultowanie z organizacjami
pozarządowymi treści przetargów
dotyczących bezpośrednio zakresu
kompetencji i działalności
konkretnych organizacji.

Uwaga nieuwzględniona.
Gmina ma prawo oceniać działalność
organizacji pozarządowych w przedmiocie
zadań publicznych realizowanych przez
organizacje.

Uwaga częściowo uwzględniona.

20) informowanie organizacji
pozarządowych o planowanych
działaniach, przetargach i aktach
prawnych dotyczących obszaru ich
funkcjonowania, na bieżąco w formie
e-mailowej, lista e-mailingowa
powinna zostać stworzona przez
urząd na podstawie informacji o
działających w Mielcu organizacji.

Brak uzasadnienia

Punkt zostanie dodany, z tym, że jego zapisy
otrzymują brzmienie:
Zapraszanie organizacji pozarządowych do
współpracy
przy
opracowywaniu treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przedmiocie zamówień odpowiadającym
zakresowi działalności danej organizacji, a
dotyczących projektów realizowanych w
partnerstwie z Gminą Miejską Mielec przez
daną organizację.
Uwaga nieuwzględniona.

21) Organizacje pozarządowe,
bazując na swoim doświadczeniu,
mogą wskazywać sugestie lub

Brak uzasadnienia

Uwaga została nieuwzględniona ze względu
na fakt, iż zapisy dotyczące wzajemnego
informowania o planowanych kierunkach
działalności są ujęte w rozdziale VI, punkcie
1 w brzmieniu: Wzajemne informowanie się
o planowanych kierunkach działalności
poprzez szeroko rozumiane formy
komunikacji.
Uwaga nieuwzględniona.
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zastrzeżenia do wykonawców
zamówień publicznych.
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Rozdział VI
Stowarzyszenie
Formy współpracy Kulturalne JARTE
pozafinasowej, pkt 1.

Dopisanie do punktu 1.: „wzajemne
informowanie poprzez stronę
www.mielec.pl i
podkarpackie.ngo.pl, komunikaty
prasowe, radiowe, telefony, pocztą
elektroniczną i tradycyjną”

Brak uzasadnienia

Uwaga niezgodna z ustawą o zamówieniach
publicznych, która określa w sposób
szczegółowy zasady wykluczenia wykonawcy
i odrzucania ofert. Zamawiający nie ma prawa
wykraczać poza przesłanki określone w
ustawie kierując się sugestiami podmiotów
trzecich co do wykonawców występujących w
postępowaniu o udzielenie zamówień
publicznych.
Uwaga częściowo uwzględniona.

Rozdział VI
Stowarzyszenie
Formy współpracy Kulturalne JARTE
pozafinasowej, pkt 2.

Dopisanie do pkt 2.: „a w
szczególności konsultowanie ich z
Radą Działalności Pożytku
Publicznego, Radą Seniorów, Radą
Młodzieżową.”

Brak uzasadnienia

Proponowane formy komunikowania się
zostaną zastąpione bardziej ogólnym zapisem,
który przyjmuje brzmienie: wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach
działalności poprzez szeroko rozumiane
formy komunikacji.
Uwaga częściowo uwzględniona.

Rozdział VI
Stowarzyszenie
Formy współpracy Kulturalne JARTE
pozafinasowej, pkt 5.

Dopisanie do punktu 5. „według
ustalonej procedury przez Radę
Miasta”

Zapis dotyczący konsultowania z Radą
Działalności Pożytku Publicznego został
uwzględniony. Temat współpracy z Mielecką
Radą Seniorów oraz Młodzieżową Radą
Miejską w Mielcu mieści się w punkcie 11.
W tej chwili nie istnieje Uwaga nieuwzględniona.
procedura,
wg
której
mieszkańcy mogliby składać Władze samorządowe miasta zbierają
oferty na realizację inicjatywy aktualnie pierwsze doświadczenia związane z
lokalnej.
wprowadzeniem inicjatyw mieszkańców w
ramach
budżetu
obywatelskiego.
Doświadczenia te pozwolą w przyszłości
rozważyć wprowadzenie kolejnych form
udziału mieszkańców w realizacji zadań
publicznych tj. inicjatywy lokalnej, określonej

7

w Ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
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Rozdział VI
Stowarzyszenie
Formy współpracy Kulturalne JARTE
pozafinasowej, pkt 7.

Dopisanie do punktu 7. „na
podstawie odrębnych zasad w formie
Uchwały Rady Miasta.”

Tutaj pojawia się zadanie dla
Rady Miasta, aby zastanowiła
się
i
uchwaliła
zasady
wynajmowania czy użyczania
nieruchomości Gminy.

Uwaga nieuwzględniona.

Rozdział VI
Stowarzyszenie
Formy współpracy Kulturalne JARTE
pozafinasowej, pkt
12.

Dopisanie do punktu 12. „powołanie,
funkcjonowanie i współpracę z
MRDPP”

Brak uzasadnienia

Uwaga nieuwzględniona.

Rozdział VII, pkt 1.

Klub
Liderów

Młodych Dodanie punktu: Organizacji szkoleń Być może warto „zapytać”
dla młodzieży o różnorakiej tematyce młodych ludzi o to czego chcą,
– dostosowanej do potrzeb młodzieży. przy okazji proponując im
jakąś konkretną tematykę.
(Przykłady:
warsztaty
kulinarne,
obsługa
i
wykorzystywanie Snapchata,

W celu podjęcia uchwały ws. zasad
wynajmowania
nieruchomości
Gminy
organizacjom konieczne jest dokonanie
analizy potrzeb lokalowych organizacji
pozarządowych
realizujących
zadania
publiczne oraz
inwentaryzacja zasobów
lokalowych Gminy, z których obecnie
korzystają organizacje pozarządowe. Ponadto
organizacje nowe oraz nieposiadające własnej
siedziby będą mogły korzystać z otwartej
przestrzeni biurowej w ramach planowanego
do
utworzenia
Centrum
Organizacji
Pozarządowych.

Tryb organizacji i działania Rady
Działalności Pożytku Publicznego zostanie
określony w odrębnej uchwale.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Uwaga zostanie uwzględniona poprzez
dodanie do litery „i” proponowanych form
szkoleniowych. Litera „i” otrzymuje
brzmienie:
8
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Rozdział VII,
pkt 1.
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Rozdział VII,
pkt 1.

Facebooka, Youtube, warsztaty Organizacji
warsztatów
i
zajęć
z pracy w grupie, warsztaty pozalekcyjnych
rozwijających
integracyjne….)
zainteresowania dzieci i młodzieży, w tym
programów integrujących i aktywizujących
młodzież.
Dodanie
punktu:
Realizacji Aktywna młodzież może w Uwaga częściowo uwzględniona.
programów służących aktywizacji i przyszłości stanowić o sile
integracji społecznej ludzi młodych.
naszego miasta. Warto nie Uwaga zostanie uwzględniona poprzez
tylko czynić z nich odbiorców dodanie do litery „i” proponowanych
„polityki młodzieżowej” ale programów. Litera „i” otrzymuje brzmienie:
również jej kreatorów. Nie Organizacji
warsztatów
i
zajęć
tylko robić coś dla młodzieży, pozalekcyjnych
rozwijających
ale pokazać jej, w jaki sposób zainteresowania dzieci i młodzieży, w tym
może ona sama robić coś dla programów integrujących i aktywizujących
siebie.
młodzież.
Stowarzyszenie
- Organizacja czasu wolnego dla Brak uzasadnienia.
Uwaga nieuwzględniona.
„Życie w naszych młodzieży
obejmujące
formy
rękach” w procesie aktywnego spędzania czasu jako
Proponowane zadania mieszczą się w
rejestracji
escape room,
priorytecie 1., w zakresie określonym w
- zajęcia psychoedukacyjne i
literze „i” w nowym brzmieniu: Organizacji
motywacyjne dla młodzieży.
warsztatów
i
zajęć
pozalekcyjnych
rozwijających zainteresowania dzieci i
młodzieży, w tym programów integrujących i
aktywizujących młodzież.

Aeroklub Mielecki

Dodanie dwóch priorytetowych zadań
publicznych:
1. Działania służące podtrzymywaniu
tradycji miasta Mielca poprzez
upowszechnienie historii i rozwój
lotnictwa.

Cele i zadania statutowej
Aeroklubu Mieleckiego
zostały poszerzone o
działalność związaną z
krzewieniem kultury i
dziedzictwa narodowego, jak
również z rozbudową Sekcji

Uwaga nieuwzględniona.
Proponowane zadania mieszczą się w
priorytecie 1., w zakresie określonym w
literze „g” w brzmieniu: wspierania działań na
rzecz ochrony, poznania i promocji wiedzy o
9
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Rozdział VII, pkt 3.

Marek Zalotyński

Rozdział VII
Fundacja Animals
Priorytetowe zadania Mielec i
publiczne
wolontariusze
mieleckiego
schroniska dla
zwierząt

a) eksploracja i archeologia lotnicza, Historycznej w obszarze
której celem będzie pozyskanie eksploracji i archeologii
eksponatów do działającej Izby lotniczej.
Pamięci,
b) konserwacja i zabezpieczenie
pozyskanych eksponatów.
2.
Organizowanie
warsztatów,
wystaw i prezentacji fotografii
lotniczej związanej z historią i dniem
teraźniejszym.

przeszłości i współczesnych
kulturowych „małej ojczyzny”.

Działań na rzecz integracji oraz
rozwijania kontaktów …
Punkt „a” zapisać w brzmieniu:
„Wymiany partnerskiej obejmującej
w szczególności dzieci i młodzież z
przedstawicielami miast partnerskich
Miasta Mielca.”

Pozwoli to wzmocnić
wymianę pomiędzy miastami
partnerskimi Miasta Mielca.

Uwaga częściowo uwzględniona.

Proszę o dopisanie zadań, jako punkt
drugi:
2. Opieka nad zwierzętami i ochrona
praw zwierząt
a) podnoszenie jakości opieki nad
zwierzętami, realizowane poprzez
prowadzenie i modernizację
schroniska dla zwierząt, budowę
schronień dla zwierząt
wolnożyjących i zapewnienie azylów
dla porzuconych lub
zaniedbywanych zwierząt
gospodarskich,

Zmiana kolejności powinna
wynikać z odzwierciedlenia
wyników MBO.

walorach

Uwaga zostaje uwzględniona, z tym, że zapisy
przyjmują brzmienie pozwalające na
wymianę nie tylko z miastami partnerskimi
Mielca:
Wymiany partnerskiej obejmującej w
szczególności
dzieci i
młodzież z
przedstawicielami innych miast.
Uwagi częściowo uwzględnione.
Od maja 2012 r. zadanie polegające na
utrzymaniu schroniska dla zwierząt jest
realizowane przez jednostkę Gminy – ZUOK
i w najbliższym czasie zadanie nie jest
planowane do zlecenia organizacjom
pozarządowym.
Proponowane punkty e, f, g, h zostaną
zapisane w formie priorytetu, które otrzyma
brzmienie:
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie
prowadzenia akcji edukacyjnych dotyczącej
10

b) finansowanie akcji sterylizacji
zwierząt wolnożyjących, w
szczególności kotów,
c) zlikwidowanie limitów zwierząt
do przyjęcia do schroniska,
d) ustanowienie osobnego budżetu
dla schroniska dla zwierząt w Mielcu
i wyjęcie go spod opieki ZUOK,
e) prowadzenie akcji edukacyjnych
wśród mieszkańców Mielca
dotyczącej praw zwierząt i szacunku
do nich
f) edukacja funkcjonariuszy policji i
straży miejskiej w kwestii
stanowczego interweniowania w
przypadkach łamania praw zwierząt
g) sprzeciwiania się procederom
jawnie godzącym w dobrostan
zwierząt na terenie miasta Mielca, w
tym zakaz wprowadzania podmiotów
hodowli zwierząt futerkowych i
cyrków używających zwierząt
egzotycznych dla celów
rozrywkowych
h) promowanie postaw
odpowiedzialnej opieki nad
zwierzętami - szczepień, sterylizacji i
adopcji poprzez kampanie
informacyjne w lokalnych mediach,
w szkołach i w instytucjach
publicznych

praw zwierząt oraz promowanie postaw
odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

11

Dodać zadanie:
3. Ochrona środowiska.
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Tu pewnie zainteresowane
będzie stowarzyszenie AERIS.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Inicjatywa Aeris nie zgłosiła propozycji
zadania publicznego w procesie konsultacji
społecznych projektu Programu.
Jednakże dodany zostanie priorytet: Ekologia
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
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Rozdział VII
Priorytetowe Zadania
Publiczne,
pkt 8.

Fundacja „SOSŻycie” Łucja
Bielec (zgłoszone
podczas spotkania
konsultacyjnego)

Rozdział VII
Priorytetowe Zadania
Publiczne,
pkt 8.

Fundacja
„Źródełko” Anna
Wiśniewska-Małek
(zgłoszone podczas
spotkania
konsultacyjnego)

Wpisanie zadania w priorytecie:
Działania na rzecz ochrony,
profilaktyki i promocji zdrowia:
- realizacja programów
profilaktycznych dla osób starszych i
niepełnosprawnych,
- realizacja programów
przeciwdziałania chorobom
cywilizacyjnym w szczególności
nowotworowym, cukrzycy i otyłości.
Wpisanie zadania w priorytecie:
Działania na rzecz ochrony,
profilaktyki i promocji zdrowia:
- realizacja programu promocji
zdrowia psychicznego i zapobieganie
zaburzeniom psychicznym.

Uwaga nieuwzględniona.
Proponowane do dodania zapisy odnoszą się
do
konkretnych
projektów.
W ramach priorytetu pn. Działań na rzecz
ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia
będzie możliwość złożenia oferty na
realizację proponowanych zadań publicznych.
Uwaga nieuwzględniona.
Proponowane do dodania zapisy odnoszą się
do
konkretnego
projektu.
W ramach priorytetu pn. Działań na rzecz
ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia
będzie możliwość złożenia oferty na
realizację
proponowanego
zadania
publicznego.
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Rozdział VII
Priorytetowe Zadania
Publiczne,
pkt 8.

Stowarzyszenie
„Życie w naszych
rękach” w procesie
rejestracji

Profilaktyka zdrowia psychicznego,
tworzenie grup wsparcia dla osób
chorych psychicznie.

Uwaga nieuwzględniona.

Rozdział VII
Priorytetowe Zadania
Publiczne, pkt 1.,
litera g

Stowarzyszenie
SpołecznoEdukacyjne "Orzeł
Biały - Strzelec"
Klub Historyczny
"Prawda i Pamięć"

litera g - nowe brzmienie:
- wspieranie działań na rzecz
ochrony, renowacji, pielęgnacji,
poznania i promocji wiedzy o
przeszłości i współczesnych
walorach kulturowych oraz
historycznych "małej ojczyzny".

Uwaga nieuwzględniona.

Rozdział VII
Priorytetowe Zadania
Publiczne, pkt 1.,
podpunkt l.

Litera l - nowe brzmienie:
podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, m.in.
poprzez wspieranie grup
rekonstrukcji historycznej.

Uwaga nieuwzględniona.

Rozdział VII
Priorytetowe
Zadania, pkt 2.

dodanie litery m
wspieranie działań na rzecz
funkcjonowania organizacji
skupiających dzieci
i młodzież.

Uwaga nieuwzględniona.

Proponowane do dodania zapisy odnoszą się
do
konkretnego
projektu.
W ramach priorytetu pn. Działań na rzecz
ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia
będzie możliwość złożenia oferty na
realizację
proponowanego
zadania
publicznego.

Znaczenie proponowanych do dodania
określeń tj. renowacji i pielęgnacji jest
zawarte w obecnych zapisach.

Proponowane do dodania zapisy odnoszą się
do konkretnego projektu. W ramach tego
priorytetu będzie możliwość realizacji
projektu wspierania grup rekonstrukcji
historycznej.

Celem całego Programu jest wspieranie
organizacji pozarządowych, również tych
skupiających dzieci i młodzież.
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Rozdział VII
Priorytetowe
Zadania, pkt 2.

Rozdział VII
Priorytetowe
Zadania, pkt 7.

Stowarzyszenie
„Wsparcie rodziny”
w procesie
rejestracji

Dopisać w pkt 7, lit. b: „…i
przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie”
Dopisać w pkt 7, lit. d:
„przeprowadzenia diagnozy
lokalnych problemów społecznych.”
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dodanie lit. n
Promowanie postaw proobronnych
oraz szkolenie młodzieży w zakresie
działań związanych z obronnością
naszego kraju.

Rozdział VII
Priorytetowe
Zadania, pkt 9.

Do zapisu pkt 9., priorytetu: „Działań
wspomagających rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości w zakresie
promocji przedsiębiorczości wśród
mieszkańców i promocji
gospodarczej miasta Mielca”
dopisać:
„…i przedsiębiorczości społecznej.”

Uwaga uwzględniona.
Proponowany zakres zostanie ujęty w
Programie poprzez dodanie w rozdziale VII,
pkt. 2 litery m. w brzmieniu:
Promowanie postaw proobronnych oraz
szkolenie młodzieży w zakresie działań
związanych z obronnością naszego kraju.
Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostaną uzupełnione.
Uwaga nieuwzględniona.
Nie uznano za priorytetowe zadanie na rok
2016 przeprowadzenie diagnozy lokalnych
problemów społecznych ze względu na fakt,
iż w 2014 roku została przeprowadzona
dokładana
diagnoza
do
Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Mielca na lata 2014-2021. Ponadto,
aktualnie opracowywane są dwie diagnozy w
obszarze
stosowania
substancji
psychoaktywnych,
bezpieczeństwa
młodzieży, fonoholizmu oraz cyberprzemocy.
Uwaga uwzględniona
Zapisy zostaną uzupełnione.
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Rozdział IX, Sposób
realizacji programu,
pkt 2., podpunkt 2.

Marek Zalotyński

Rozdział IX, Sposób
realizacji programu,

Fundacja Animals
Mielec i
wolontariusze
mieleckiego
schroniska dla
zwierząt
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Rozdział IX, Sposób
realizacji programu,
pkt 4.

Stowarzyszenie
Kulturalne JARTE

Rozdział X.
Wysokość Środków

Marek Zalotyński

„wytworzenie lub zakup
wyposażenia, którego koszty
wytworzenia lub …”

Omyłka pisarska

Uwaga uwzględniona

W punkcie pierwszym proszę o
dodanie:
Zobowiązanie naczelników
wydziałów, do informowania
organizacji pozarządowych o
przetargach i planowanych
działaniach związanych z ich
obszarem kompetencji

Brak uzasadnienia

Uwaga nieuwzględniona.

Punkt 2, podpunkt 1.:
Z wyjątkiem budynków
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT,
będących własnością Gminy

Brak uzasadnienia

Ogłoszenia
o
udzielaniu
zamówień
publicznych są ogólnodostępne w Biuletynie
Informacji Publicznych, na stronie urzędowej
miasta oraz w Biuletynie Zamówień
Publicznych i w związku z tym każdy ma
potencjalny dostęp do informacji o danym
zamówieniu już od momentu jego ogłoszenia.
Uwaga nieuwzględniona.

Dopisanie do punktu 4. „oraz na
stronie podkarpackie.ngo.pl”

Brak uzasadnienia

Zapisy zostaną poprawione.

Uwaga nie ma zastosowania ze względu na
fakt, iż zdanie prowadzenia schroniska jest
realizowane przez jednostkę Gminy.
Uwaga nieuwzględniona.
Konkursy będą ogłaszane na stronie miasta, w
dziale
poświęconym
organizacjom
pozarządowym.

Zapisać:
„Wysokość środków budżetowych
przewidzianych na realizację
programu, a w szczególności na
zlecanie zadań organizacjom
pozarządowym, określa uchwała
budżetowa na 2016 rok.”

Będzie bezpieczniej w materii
ewentualnych późniejszych
zmian w wysokości kwoty.

Uwaga nieuwzględniona.
Art. 5a, pkt 4 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie określa, że
Program współpracy zawiera wysokość
środków
planowanych
na
realizację
Programu.
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Rozdział X.
Wysokość Środków

Rozdział X.
Wysokość Środków

Rozdział XI, Sposób
oceny realizacji
programu,
pkt 3.

Towarzystwo
Wniosek o podniesienie poziomu
Miłośników Ziemi środków desygnowanych w budżecie
Mieleckiej
Gminy Miejskiej Mielec na rok 2016
co najmniej o 20%.

Stowarzyszenie
Kulturalne JARTE

Wniosek ten jest tym bardziej
uzasadniony, iż w trakcie
spotkania konsultacyjnego w
dniu 19.10.2015 padło szereg
wniosków związanych z
poszerzeniem zakresu
przedmiotowego współpracy.
Budżet na poziomie zawartym
w projekcie Uchwały nie różni
się praktycznie od budżetu w
roku 2015.

Wnioskuję też zwiększenie budżetu
programu do
2 050 000 zł i przeznaczenie różnicy
zwiększającej na tzw. "fundusz
wkładów własnych" dla organizacji,
które starają się pozyskać środki ze
źródeł zewnętrznych.

Dopisanie do punktu 3, który mówi o
sprawozdaniu, w podpunkcie 4
dopisać „z wyszczególnieniem kwot
na obszary tematyczne oraz formy
wsparcia”

Uwaga częściowo uwzględniona.
Wysokość środków planowanych na
realizację Programu wynosi 2 168 990 zł, co
stanowi 10% wzrost.

Uwaga uwzględniona.
Wysokość środków planowanych na
realizację Programu wynosi 2 168 990, co
stanowi 10% wzrost.

Chodzi o to, aby ze
sprawozdania można było
dokładnie wyczytać, w jaki
sposób wygląda finansowa
współpraca samorządu z
organizacjami.

Zapis dotyczący dofinansowania wkładu
własnego organizacji zostanie dodany do
Programu w rozdziale V Formy współpracy
finansowej, pkt 1., litera b, w brzmieniu:
Wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji, w tym dofinansowania wkładu
własnego
organizacji
przy
realizacji
projektów przez te organizacje z funduszy
europejskich, krajowych i innych.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Uwaga zostaje częściowo uwzględniona, a
zapis przyjmuje brzmienie: Wysokość
środków finansowych przeznaczonych z
budżetu gminy na realizację tych zadań, z
wyszczególnieniem kwot na obszary
tematyczne.
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Udzielone
formy
wsparcia
zostały
wyszczególnione w innych wskaźnikach.
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Rozdział XI, Sposób
oceny realizacji
programu,
pkt 3.

Dopisanie do punktu 3, który mówi o
sprawozdaniu, dopisać punkt „liczba
zawartych umów partnerskich…
(wskaźnik do punktu 6, działu VI.)

Brak uzasadnienia

Rozdział XI, Sposób
oceny realizacji
programu,
pkt 3.

Dopisanie do punktu 3, który mówi o
sprawozdaniu, dopisać punkt „liczba
m2 udostępnionych nieruchomości
na warunkach preferencyjnych
niezbędnych do prowadzenia przez
organizacje pozarządowe
działalności związanej z realizacją
zadań publicznych gminy” (wskaźnik
do punktu 7, działu VI.)
ad. 9. Wzór karty oceny będzie
konsultowany z organizacjami
pozarządowymi.

Brak uzasadnienia

Uwaga nieuwzględniona.

Brak uzasadnienia

Proponowany wskaźnik dotyczy jedynie
organizacji realizujących zadania publiczne
Gminy. Jednakże Miasto mając na uwadze
potrzebę rozwoju podmiotów trzeciego
sektora udostępnia nieruchomości nie tylko
organizacjom,
które
realizują
zdania
priorytetowe.
Uwaga nieuwzględniona.

Rozdział XIII
Tryb powoływania i
zasady działania
komisji konkursowej
do opiniowania ofert
w otwartych
konkursach ofert

Fundacja Animals
Mielec i
wolontariusze
mieleckiego
schroniska dla
zwierząt

Uwaga uwzględniona.
Proponowany wskaźnik zostanie dodany.

Prezydent
jest
odpowiedzialny
za
wydatkowanie środków publicznych i do jego
kompetencji należy ustalanie kryteriów oceny
złożonych ofert realizacji zadań publicznych.
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Uwagi ogólne

Uwagi ogólne

Uwagi ogólne

Uwagi ogólne

W uchwale powinien znaleźć się
zapis mówiący o tym, że pieniądze
pochodzące z tzw. "korkowego"
powinny być przeznaczone zgodnie z
zapisami Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości - w pierwszej kolejności
na profilaktykę i przeciwdziałanie
alkoholizmowi oraz innym
uzależnieniom czy patologiom
społecznym, które nierozłącznie
wiążą się ze sobą.
Aeroklub Mielecki Gmina powinna organizować
(zgłoszone podczas konkursy na tzw. wkład własny dla
spotkania
organizacji pozyskującej środki z
konsultacyjnego)
innych źródeł.

Brak uzasadnienia

Fundacja
„SOSŻycie” Łucja Bielec
(zgłoszone podczas
spotkania
konsultacyjnego)

W konkursach ogłaszanych przez
Gminę wymagany wkład własny
finansowy organizacji powinien
wynosić 0%.

Organizacje często nie mają
własnych środków
finansowych.

Stowarzyszenie
„Szóstka
Szkoła
Marzeń”
(zgłoszone podczas
spotkania
konsultacyjnego)

Sugestia konieczności ustalenia
terminu na zgłaszanie zadań do
realizacji przez organizacje na
przyszły rok.

Stowarzyszenie
Trzeźwościowe
„Nowe Życie”

Uwaga nieuwzględniona.
Dokumentem określającym cele na jakie są
przeznaczone środki pochodzące z opłat za
zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych jest Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii corocznie uchwalany przez Radę
Miejską w Mielcu.

Należy doceniać organizacje
pozyskujące środki na
działalność ze źródeł innych
niż tylko gminnych.

Uwaga uwzględniona.
Zapis dotyczący dofinansowania wkładu
własnego organizacji zostanie dodany do
Programu w rozdziale V Formy współpracy
finansowej, pkt 1., litera b, w brzmieniu:
Wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji, w tym dofinansowania wkładu
własnego
organizacji
przy
realizacji
projektów przez te organizacje z funduszy
europejskich, krajowych i innych.
Uwaga nieuwzględniona.
Deklarowany przez organizację wkład własny
jest zapewnieniem wykonalności zdania
publicznego przez daną organizację.
Uwaga uwzględniona.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM
przewiduje w przyszłym roku spotkania
branżowe z organizacjami pozarządowymi w
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celu zebrania planowanych zadań na rok
kolejny.
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