
Zgodnie z ogłoszeniem o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie - na rok 2015” zamieszczamy informację z konsultacji społecznych w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwagi i propozycje można było składać od 16 do 29 września 2014 r. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie  na rok 2015” umieszczony został  na stronie internetowej  miasta  
www.starogard.pl, na stronie http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

Poniżej zestawienie propozycji zgłoszonych przez organizacje wraz z informacją o ich przyjęciu lub przyczynie odrzucenia

Lp. Organizacja

Stan zapisu w 
projekcie uchwały

wraz z nr paragrafu 
i punktu

Sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany 

zapis paragrafu i punktu)
Uzasadnienie Wyjaśnienie/status zmiany

1.
Stowarzyszenie 
„Można 
Inaczej”

Rozdział IV ptk. 13
Promocja i 
organizacja 
wolontariatu, w tym 
zadanie priorytetowe 
a) prowadzenie 
Starogardzkiego 
Centrum 
Wolontariatu,

Promocja  i  organizacja 
wolontariatu, w tym zadanie 
priorytetowe a)  prowadzenie 
Starogardzkiego  Centrum 
Wolontariatu  na  podstawie 
umowy  wieloletniej  (na 
min.3 lata) 

Umowa  wieloletnia  na 
prowadzenie  Starogardzkiego 
Centrum  Wolontariatu 
zapewni  ciągłość  działań 
realizowanych  przez 
Starogardzkie  Centrum 
Wolontariatu  prowadzone 
przez Stowarzyszenie „Można 
Inaczej” 

Propozycja odrzucona.
Rozdz.  IV  okre la  jakieś  
zadania  Gmina  bedzie  zlecać 
organizacjom,  bez  okre leniaś  
czasu trwania umów zawartych 
na realizacj  tych zada .ę ń

2. Zarząd 
Powiatowy Ligi 
Obrony  Kraju 
w  Starogardzie 
Gdańskim

par.  4  ust.  3  pkt  1 
Strategii  Rozwoju 
Społeczno  – 
Gospodarczego 
Miasta  Starogard 
Gdański 2008-2018

Strategia Rozwoju Społeczno 
-  Gospodarczego  Miasta 
Starogard  Gdański  2013-
2020 

Nieaktualna strategia Propozycja przyjęta.

par.  6  ust.  10 pkt  e): 
działania  wspierające 
udział  starogardzkich 
drużyn  w  meczach 
najwyższej  klasy 
sportowej

działania  wspierające  udział 
starogardzkich zawodników i 
drużyn  w  zawodach 
najwyższej klasy sportowej

zmiana  zapisu  umożliwia 
wspieranie nie tylko drużyn i 
sportów  drużynowych  ale 
również  zawodników 
startujących w konkurencjach 
indywidualnych  na 
najwyższym poziomie

Propozycja odrzucona. 
Zakres  zadania  jest  zgodny  z 
Uchwa  Nr  LIV/507/2014łą  
Rady  Miasta  Starogard 
Gda ski  z  dnia  16  czerwcań  
2014 r.



par.  12  ust.  8  pkt  3: 
wszystkie  powołane 
w  skład  komisji 
konkursowej  osoby 
podlegają 
wykluczeniu  na 
podstawie art.  15 ust. 
2d lub art. 15 ust. 2f. 

wprowadzić  odpowiedni  akt 
prawny

nie wiadomo do jakiego aktu 
prawnego  odnoszą  się 
wskazane art.

Propozycja przyjęta. 
Nowe brzmienie zapisu:
„wszystkie  powołane  w  skład 
komisji  konkursowej  osoby 
podlegają  wykluczeniu  na 
podstawie  art.  15  ust.  2d  lub 
art. 15 ust. 2f  Ustawy”

par. 12 Sugerujemy  wprowadzenie 
możliwości  udziału 
przedstawicieli  oferenta  w 
pracy  komisji  podczas 
prezentowania jego oferty

Możliwość  udzielania 
merytorycznych informacji na 
temat  oferty,  wyjaśnienia 
komisji  ewentualnych 
niejasności  i  wątpliwości 
związanych  z  przedstawioną 
ofertą.

Propozycja odrzucona. 
Zgodnie  z  art.  15  Ustawy  o 
działalności  pożytu 
publicznego  i  o  wolontariacie 
przedstawiciele  organizacji, 
która  złożyła  ofertę  nie  mogą 
brać  udziału  w  obradach 
komisji.   Decyzje  komisje 
opierają  się  na  oferecie,  która 
winna  szczegółowo  opisywać 
zadani.

par. 12 Sugerujemy  wprowadzenie 
możliwości  zapoznania  się 
oferentów  z  protokołem 
komisji  przed  przekazaniem 
protokołu  Prezydentowi,  z 
możliwością  dołączenia 
przez  oferentów 
ewentualnych  uwag  do 
protokołu.

Sugerowane  zmiany  posłużą 
lepszej  realizacji  założeń 
zawartych  w  par.  4  ust.  1  i  2 
niniejszego  Programu:  „Przy 
podejmowaniu  współpracy  z 
organizacjamipozarządowymi 
Gmina  kierować  będzie  się 
zasadami  partnerstwa, 
pomocniczości,  efektywności, 
jawności  podejmowanych 
działań,  suwerenności  stron, 
uczciwej konkurencji. 

2.  Współpraca  Gminy  z 
organizacjami  pozarządowymi 
będzie  się  opierać  również  na 
warunkach  partycypacji 
obywatelskiej,  solidarności  i 
dobrowolności. 

Propozycja odrzucona. 
Opinia komisji jest suwerenna, 
brak  jest  podstaw  do 
wnoszenia  uwag  do  opinii 
komisji. Zainteresowani  mają 
mo liwo  uzyskaniaż ść  
uzasadnienia opinii.



3. Caritas Diecezji 
Pelplińskiej

Rozdział IV, par. 6 
pkt. 7
Nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, 
oświaty i wychowanie

Nauka,  szkolnictwo  wyższe, 
edukacja,  oświaty  i 
wychowanie, w tym zadanie 
priorytetowe:
a)  organizacja  Rodzinnego 
Dnia Dziecka w Starogardzie 
Gdańskim

Zadanie to na stałe wpisało się 
w  kalendarz  imprez  miasta 
Starogard Gdański.

Propozycja przyjęta.


