
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XL/831/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 6 października 2022 r.  
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok w rozdziale 10 ust. 2 pkt. b 
otrzymuje następujące brzmienie: 

„b. przeprowadzenie konsultacji społecznych na podstawie zarządzenia nr PM-5987/2022 Prezydenta 
Miasta Gliwice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta 
Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok: 

- konsultacje odbyły się w okresie od 24 maja do 9 września 2022 r., 

- konsultacje przeprowadzono z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 
(MRDPP) oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 

- konsultacje odbyły się w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag do udostępnionego publicznie 
projektu Programu oraz w formie konsultacyjnych spotkań roboczych, 

- odbyły się 4 konsultacyjne spotkania robocze (25.05., 4.08., 2.09., 7.09.2022 r.), w których udział 
wzięło łącznie 51 osób, 

- bezpośrednie zgłoszenie uwag odbywało się poprzez ich przesłanie na adres e-mail: 
gods@gods.gliwice.pl, na adres: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. 
Zwycięstwa 1, Gliwice, poprzez platformę partycypacyjną www.decydujmyrazem.gliwice.pl, 

- w procesie konsultacji zostało zgłoszonych 8 propozycji zmian, z czego uwzględniono 4: w rozdziale 
4 dodano pkt 4 o treści: wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe udzielane Organizacjom 
przez miejską instytucję kultury; w rozdziale 6 dodano zadania priorytetowe: pkt e. wsparcie rodzin 
lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz pkt f. wspieranie i tworzenie warunków do 
rozwoju kultury; w rozdziale 9 ust. 1 pkt a dodano miernik: liczba inicjatyw w obszarze kultury 
zrealizowanych we współpracy organizacji pozarządowych z miejską instytucją kultury. Nie 
uwzględniono 4 ze zgłoszonych propozycji m.in. z powodu ujęcia proponowanych nowych zadań 
priorytetowych w Programie Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025 czy zbytniego 
uszczegółowienia zadania już wpisanego jako priorytetowe.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania przez Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/831/2022 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 6 października 2022 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
2023 rok należy w załączniku do ww. uchwały określić czynności, które były podejmowane w procesie 
konsultowania Programu Współpracy. W związku z powyższym, w celu uniknięcia wydania rozstrzygnięcia 
nadzorczego stwierdzającego nieważność ww. uchwały, konieczne jest wprowadzenie zmiany polegającej na 
opisaniu dokładnego przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych. 
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