
RAPORT 

z  konsultacji  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, projektu programu współpracy Gminy Miasto

Płock  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi

w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie

działającymi  na terenie  Miasta Płocka na 2021 rok stanowiącego załącznik

do projektu uchwały Rady Miasta Płocka

Opracowanie:

Urząd Miasta Płocka

Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych

Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Płock, czerwiec 2020 r.



1) Informacje wstępne

Na  podstawie  art.  5a  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

ma obowiązek uchwalić roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje (przeprowadzane przez organy

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi) projektów aktów normatywnych w dziedzinach

dotyczących  działalności  statutowej  organizacji  pozarządowych  oraz  konsultacje  projektów  aktów

normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ww. ustawy, przeprowadzane

z radami działalności pożytku publicznego są jedną z wielu form współpracy określonych w art. 5 ust. 2

ww. ustawy. 

Zgodnie  z  zarządzeniem  nr  1476/2020  z  dnia  22  maja  2020  roku  Prezydent  Miasta  Płocka  ogłosił

przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  w  sprawie  projektu  przedmiotowego  programu współpracy.

Komórką  organizacyjną  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  był  Referat  Komunikacji

Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw

Społecznych Urzędu Miasta  Płocka.  Treść  zarządzenia  dostępna  była  na  stronie  internetowej  Urzędu

Miasta Płocka http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=WAwOV7I4

2) Informacje o przedmiocie i formach konsultacji

Przedmiotem  podjętych  konsultacji  był  projekt  programu  współpracy  Gminy  Miasto  Płock

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok stanowiącego

załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka.

Powyższy  dokument  poddany  został  konsultacjom  zewnętrznym  w  celu:  realizacji  obowiązku

wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zapoznania z zagadnieniami ujętymi w przedmiotowym projekcie oraz zebrania opinii,  propozycji  lub

uwag do przedmiotowego projektu.

Konsultacje  odbyły  się  w  formie  pisemnego  oraz  elektronicznego  przekazywania  wypełnionego

formularza zgłaszania uwag:

Wypełniony formularz można było przekazać:

 w formie  papierowej  poprzez  przesłanie  pocztą  na  adres:  Urząd  Miasta  Płocka,  Wydział  Kultury

i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock,

 w formie papierowej poprzez złożenie osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu)

w Biurze  Obsługi  Klienta  wejście  od  ulicy  Zduńskiej  3  (dokument  należało  pozostawić  w  urnie

ustawionej przy wejściu do BOK),

http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=WAwOV7I4


 w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu

Termin zgłaszania opinii upływał z dniem 8 czerwca 2020 r.

3) Informacje o przebiegu konsultacji

W konsultacjach, przeprowadzonych w terminie od 22 maja 2020 r. do 8 czerwca 2020 r., mogły wziąć

udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Konsultacje polegały na wyrażaniu opinii,

składaniu uwag, wniosków i propozycji w zakresie objętym przedmiotem konsultacji.

Edytowalna wersja formularza do zgłaszania uwag stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1476/2020

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 maja 2020 oraz projekt programu współpracy Gminy Miasto Płock

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i  o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok stanowiący

załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka  podane zostały do publicznej wiadomości poprzez

zamieszczenie  na  internetowych  stronach  Urzędu  Miasta  Płocka  http://pozarzadowe.plock.eu/ oraz

http://www.plock.eu/pl/konsultacje_spol.html. 

4) Informacje o zebranych opiniach

W ramach trwających konsultacji, do dnia 8 czerwca 2020 r. włącznie, nie zostały złożone żadne uwagi do

przedmiotowego projektu programu współpracy. 

Dodatkowo  (zgodnie  z  ramowym  harmonogram  prac  nad  przedmiotowym  dokumentem)  projekt

programu współpracy  został  wstępnie  zaprezentowany  członkom Płockiej  Rady Działalności  Pożytku

Publicznego na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. Członkowie ww. Rady nie wnieśli uwag. 

Niniejszy  raport  zostaje  podany  do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  na  internetowych

stronach  UMP  (http://www.plock.eu/pl/konsultacje_spol.html; http://pozarzadowe.plock.eu/)  oraz

przekazany  razem  z  projektem programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  na  2021  rok

członkom Płockiej  Rady Działalności  Pożytku Publicznego zgodnie z treścią § 13 i  § 14 regulaminu

określającego szczegółowy tryb konsultowania projektów aktów prawnych z ww. radą.

http://pozarzadowe.plock.eu/
http://www.plock.eu/pl/konsultacje_spol.html
http://www.plock.eu/pl/konsultacje_spol.html
http://pozarzadowe.plock.eu/

