
Jastrowie dnia 16.11.2020r. 

 

 
Protokół 

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

publicznego i o wolontariacie.  
 
 

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia Nr 141/2020 Burmistrza 

Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia 30 października 2020 r. do dnia 12 listopada 

2020 i polegały na składaniu pisemnych opinii w przedmiocie „Roczny program współpracy 

Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 

Wyniki konsultacji opracował zespół w składzie: 

1. Agnieszka Głyżewska – Klofik – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

2. Renata Szewczyk – Sekretarz Gminy i Miasta Jastrowie 

3. Małgorzata Krause – Inspektor ds. rozwoju edukacji promocji i budżetu 

obywatelskiego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 

 

W terminie przeprowadzania konsultacji żadnych pisemnych opinii w przedmiocie konsultacji  

nie wniesiono.  

W trakcie trwania konsultacji wpłynął wniosek Stowarzyszenia „Pozytywni z Pasją”, 

w którym zaproponowano i zadeklarowano chęć przeprowadzenia imprez: 1. Otwarcie sezonu 

motocyklowego (kwiecień-maj) – koszt ok. 8 tys. zł 2. Rajd rowerowy (kwiecień – maj) – 

koszt ok. 4 tys. zł  3. Bieg Wolności 2021 (sierpień) – koszt ok. 15 tys. zł 4. Bieg 

Niepodległości (listopad) – koszt ok. 8 tys. zł. Wnioskodawca w przedstawionym wniosku 

poinformował również, że w każdym z wymienionych zadań poniesiony zostanie wkład 

własny oraz, że większość zadań ma charakter charytatywny. Treść wniosku przedstawionego 

przez Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją wpisuje się w cel główny i cele szczegółowe 

Programu - rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. 

Przedstawione zadania wpisują się w ustalone na rok 2021 zadania priorytetowe m.in.: 

organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu 

gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych                

o zasięgu gminnym, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

organizowanie działań służących integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 

lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku, a także podnoszenie jakości życia osób 

niepełnosprawnych. Przedstawiony wniosek ma charakter informacji o planowanych 

kierunkach działalności i  współdziałania Stowarzyszenia z Gminą i Miastem Jastrowie na rok 

2021, nie uzasadnia konieczności wniesienia zmian w projekcie konsultowanego programu.  

 



    

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że projekt „Rocznego programu współpracy 

Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 

został pozytywnie zaopiniowany. 

Niniejszy protokół podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni 

od zakończenia konsultacji, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy 

i Miasta w Jastrowiu, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.   
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