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        Siemianowice Śląskie, 10.10.2011 
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji 
dotyczących uchwały: Program współpracy miasta Siemianowice Śląskie  

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  

 
W dniach 26.09.2011 do 7.10.2011 miały miejsce konsultacje dla organizacji 

pozarządowych dotyczące Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 
2012. Konsultacje odbyły się zgodnie z procedurą określoną w Uchwale nr 666/2010 
dotyczącej konsultacji z organizacjami pozarządowymi w następujących formach:  

 
1. przedmiot konsultacji: Projekt programu współpracy miasta Siemianowice 

Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie”, 

2. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 26.09 do 7.10.2011, 
3. forma konsultacji: informacja na stronie internetowej Siemianowickiego 

Informatora Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta oraz spotkanie z 
organizacjami pozarządowymi: uwagi, opinie i wnioski dotyczące programu 
można było składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta, drogą 
elektroniczną lub za pośrednictwem poczty; 

4. komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Polityki 
Informacyjnej i Promocji Miasta. 

 
W spotkaniu organizowanym 29.09.2010 roku wzięły udział następujące 

stowarzyszenia:  
1.Dom Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 
2.Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
3.Siemianowickie Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc 
4.Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 
5.Siemianowickie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Szafran” 
6. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Kangurek” 
7. Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek 
8.Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe 
9.Stowarzyszenie Społeczno Edukacyjne Pro Meritum 
10.Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” 
11.UKS Wołodyjowski 
12.Stowarzyszenie Nowy Dom 

Wśród pracowników w spotkaniu wzięli udział: Referat Polityki Informacyjnej  
i Promocji Miasta, Referat Kultury, Referat Obsługi Programów Pomocowych, Wydział 
Ochrony Środowiska, Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych. 

 
Organizacje miały też możliwość wnoszenia propozycji w postaci wniosków. Z tej 

formy konsultacji skorzystało jedno stowarzyszanie, Stowarzyszenie Kulturalne Osób 
Niepełnosprawnych. We wniosku zaproponowano następujące zmiany:  



rozdział V -wstawić 
-wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i starszych oraz przeciwdziałanie 

izolacji społecznej poprzez stworzenie systemu wsparcia w ramach integracji   
ze społecznością lokalną w zakresie realizacji działań kulturalno-oświatowych, turystycznych, 
sportowych, rekreacyjnych. 

 
 Propozycja nieuwzględniona: 
-bezzasadna, zadania mogą być realizowane w ramach priorytetów już wymienionych 

w rozdziale V 
 
Rozdział V pkt. 9 -wstawić 
-wspieranie programów innowacyjnych na rzecz środowisk dotkniętych ubóstwem 
-łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnej sytuacji 

życiowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób dotkniętych kalectwem oraz osób 
starszych. 

 
Propozycja częściowo uwzględniona: 
Przeformułowano treść rozdziału V wpisując obszary w ramach, których będą 

realizowane zadania priorytetowe: 
Obecnie:  
-W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 
  
Po konsultacjach z Wydziałami/ Referatami Urzędu rozdział V przeformułowano  

w całości. Zrobiono także poprawki w rozdziale  VIII, IX, X, XI. 
 
 
 
 
 
 


