
                                    Prószków, 25.11.2020 r. 

 

 

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Prószków  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków 

na rok 2021. 

 

1. Forma konsultacji. 

 

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej  

w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Opols. Z 2010 r., poz. 1445)    

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Prószków w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono poprzez 

zamieszczenie projektu Programu Współpracy na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie na okres co najmniej 7 dni. Uwagi i opinie  

do zamieszczonego projektu można było składać drogą korespondencyjną lub elektroniczną z 

wykorzystaniem zamieszczonego formularza.    

 

2.  Przedmiot konsultacji. 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie 

Gminy Prószków na rok 2021. 

 

3. Termin konsultacji 

 

Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia 13.11.2020 r. 

 

4. Wyniki konsultacji. 

 

W terminie konsultacji Stowarzyszenie „Nasze Górki” z Górek wniosło następujące uwagi: 

1) W zakresie „Zadań priorytetowych” w pkt. 5 zaproponowano zapis w brzmieniu: „w 

zakresie zadania dotyczące popularyzacji, rozwoju oświaty, kultury i sztuki mniejszości 

narodowych i etnicznych ich tradycji czy też języka, zmierzającej do zaspokojenia w tym 

zakresie potrzeb mniejszości narodowych, umacnianie braterskiej więzi między lokalnymi 

społecznościami a mniejszością zamieszkałą na terenie gminy, udzielania pomocy 

osobom powracającym na stałe do kraju chcących osiedlić się na terenie naszej gminy, 

organizowanie pomocy materialnej dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, a w 

szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób w podeszłym wieku, osób samotnych, osób 

poszkodowanych przez los w tym odszkodowań w okresie wojny oraz na skutek 

przebywania w niewoli i obozach pracy czy zsyłkach.” 

 

Przedmiotowa uwaga została uwzględniona w całości. 

 



2) W zakresie „Form Współpracy” ust. 1 pkt. 2 lit. a) zaproponowano zapis w brzmieniu: 

„wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności, poprzez stronę 

internetową, profile na kanałach społecznościowych, pocztę elektroniczną lub 

tradycyjną;”.  

 

     Przedmiotowy zapis uwzględniono w części.  

 

3) W zakresie „Priorytetowych zadań publicznych” zaproponowano dodatkowy punkt 10 o 

brzmieniu: „W zakresie ochrony środowiska, ekologii, ochrony lokalnych ekosystemów, 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w którego skład wchodzi lokalny krajobraz, 

aleje przydrożne, łąki, wzgórza oraz zadrzewienia śródpolne, siedliska roślinne i 

zwierzęce charakterystyczne dla naszego regionu jak również układ urbanistyczny 

charakterystyczny dla Śląska Opolskiego, podejmowanie działań zmierzających do 

ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów, znajdujących się w granicach 

administracyjnych gminy Prószków, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych 

podnoszących świadomość ekologiczną naszych mieszkańców, fizyczna ochrona 

istniejących siedlisk przyrodniczych oraz działania poprawiające kondycję środowiska 

naturalnego;”.  

 

Uznano iż proponowany zakres tematyczny jest zawarty w co najmniej 2 proponowanych, 

priorytetowych zadaniach publicznych ujętych w projekcie Programu Współpracy Gminy 

Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

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

prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2021. 

.   
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