
PROTOKÓŁ 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) 
w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Gminy Pilica 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2017" 

sporządzony w dniu 27 grudnia 2016 r. 

1. Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/289/2010 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 197/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017". 

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji został zamieszczony 
na stronie internetowej Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl.  
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod 
adresem www.pilica.bip.jur.pl. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Pilicy oraz był dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy pokój Nr 17. 

3. Konsultacje były prowadzone w dniach od 19 grudnia 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. 
4. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego mogły w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektu 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, drogą elektroniczną 
lub pocztą tradycyjną. 

5. W ramach konsultacji społecznych wpłynął formularz uwag od Stowarzyszenia 
Ziemi Pilickiej. 

Przedstawione uwagi zostały poddane analizie, z której wynikają następujące wnioski: 

1) Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej wskazało, iż: 
a) zapis § 6 ust. 1 lit. b „ w ramach świetlic środowiskowych" ogranicza rozwój opieki 
nad dziećmi tylko do jednej formy. Biorąc pod uwagę ten zarzut wskazuję iż zapis ten 
nie ogranicza rozwoju opieki tylko „ w ramach świetlic środowiskowych". Jest 
natomiast podstawową formą opieki nad dziećmi w naszej gminie, wobec czego 
przedmiotowa uwaga nie została uwzględniona. 
b) należy w § 6 ust. 1 lit. c wprowadzić słowa „osób starszych", gdyż dotychczasowy 
zapis zawęża grupy odbiorców. 
Działania upowszechniania kultury fizycznej nie są skierowane jedynie do dzieci 
i młodzieży. Ta forma upowszechniania kultury fizycznej nie wyklucza osób 
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starszych. Brak jest podstaw, aby ta grupa wiekowa nie była uwzględniona w 
programie. Względy te spowodowały brak akceptacji wniosku, 
c) proponuje dopisanie § b w ust. 1 lit a „Propagować działanie na rzecz aktywizacji i 
integracji osób niepełnosprawnych". Wskazać należy, iż Program w rozdziale VI § 6 
nie rozgranicza w tym zakresie odbiorców priorytetowych zadań publicznych na 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Zadania te kierowane są do wszystkich 
mieszkańców Gminy. Uwaga ta nie została uwzględniona. 
Uprzejmie informuję, że sugestia Pana dotycząca uwzględnienia innych działań niż 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej mogła by być zrealizowana w 
przypadku, kiedy Gmina będzie dysponowała większą ilością środków 
przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Racjonalizacja 
gospodarki budżetowej na dzień dzisiejszy uniemożliwia rozszerzenie katalogu 
działań poza wyznaczone do realizacji jako priorytetowe. 

6. Protokół z wynikami konsultacji zamieszczony został na stronie internetowej 
Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl. w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.jur.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła: Eliza Pasierb 
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