
                                  Konin, dnia 23 września 2022 r.  

 

WYNIKI KONSULTACJI 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

Podstawa prawna Konsultacje prowadzone były w oparciu o: 

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

 i o wolontariacie, 

2. Uchwałę nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

3. Zarządzenie Nr 130/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lipca 2022 r. 

 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta 

Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

 i o wolontariacie na 2023 rok. 

Adresaci 

konsultacji 

Adresatami były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Miasta 

Konina. 

Cel konsultacji Celem konsultacji było poznanie i zebranie uwag oraz opinii organizacji pozarządowych  

w zakresie przygotowanego projektu dokumentu. 



Termin konsultacji 11 sierpnia – 19 września 2022 r. 

 

Metody i formy 

konsultacji 

 

 

 

 

 

Informacja o trwających konsultacjach społecznych umieszczona została: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie, 

2) w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, 

3) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu.   

Ponadto informacja o konsultacjach została przesłana drogą elektroniczną do organizacji 

pozarządowych, Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz wydziałów 

 i samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w Koninie współpracujących z organizacjami 

pozarządowymi. Zainteresowane podmioty miały możliwość zgłaszania opinii i uwag podczas dwóch 

otwartych spotkań konsultacyjnych (w dniach 6 i 8 września br.) oraz przesyłania ich drogą mailową 

 i pocztową. 

Wyniki konsultacji W ramach konsultacji drogą mailową wpłynęła jedna uwaga od koordynatora dostępności Tomasza 

Gilewskiego (UM Konin) dotyczącą konieczności zmiany zapisu w projekcie uchwały w § 1. 

Postanowienia ogólne pkt 2 z zapisu: ,,Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom 

pozarządowym powinny być realizowane zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” na zapis:  

,,Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym muszą być realizowane 

zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami” – uwagę przyjęto. 

 

 

 

 

 

 


