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w sprawic Ilninny uchwaly w sprawie programu wspélpracy 7. organimcjumi pozarzqdowymi m1
202.3 rok

Nu podstawie art. 13 URL 2 pk! 15 “slaw-y zdniu 8 marca 1900 r. o samurzqdzie gn‘rinnym (Lj. Dz. U.
2022 poz. 559 z péz'n. 2:11.). art. 53 L151. I “Sta-my 7.. (Iain 24 kwiemia 2003 r. o dzialalnoéci po‘fcylku publiumugu
i o \v‘olonmriacie (Lj. Dz.U. 2022 p02. 1327 2 péin. 22m). [m wniosek Prezydenta Miasta

Radn Miasla Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§].W zaiaczniku do uchwaiy nr XL/83l/2022 Racly Miama (.iliwicu zdnia Gpaz’dziernika 2022 r.
w sprawie program wxpélpracy mrganizacjami pozarzqdowymi na 2023 rok wruzdziale IOust. 2pkt. b
ulrzymuje nastwujqce brzmicnic:

..b. przeprowadzenie konsulmcji spoicaznych nu podstawie zarzqdzenia nr PM-S987/2022 Prczyclenla
Miaslz-I Gliwice zdnia 23 maja 2022 r. w sprawic komullacji projektu Programu Wspélpracy Miasta
Gliwicc 7. Drgmfizacjami Pozarzqdmvymi na 2023 rok:

- knnsullacjc ndbyly sic; w okresie 0d 24 maja do 9 \\-'rzc:§nia 2022 r.,

- konsultacje prcmwadmno z Miejska} Rattle; Dzialalnoéci PoZytku Publiczmgo w Gliwicach
(MRDPP) oraz organimcjami pozarzadmvymi i podmiotami \vyluienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 roku 0 dzialalnoéci poZytku publiczncgn
i 0 wolonlariacie.

- konsultacje odlayly sit; w l‘urmie wyraienia opinii lub zgloszenia Llwag C10 udmlgpnionego publicznie
projektu Programu oraz w lbrmir: kunsull‘ucyjnych spotkafi roboczych.

~0clbyly sir; 4 konsultacyjnc Spmkania rubucze (25.05.. 4.03.. 2.09.. 709202212). w klmych udzial
wziglo lagcznie 5| oséb.

Phelpofirednie zgloszenie uwag odbwmln six; poprzez ich przeslanie na adres c-mail:
g0ds@g0cl5.gliwice.pl. nu adres: Centrum 3.0 — Gliwicki (Erodek Dzialafi Spolecznych. ul.
Zwycmslwu l. Gliwice. poprzez platform: partycypacyjnq www.dccydqin‘nyrazmn.gliwice.p1.

- w procesie konsultacji 205mm zgloszonych 8 propozycji zmian. z czego LI\’\’Zgl¢dni01m 4: w rozdziale
4dodano pkt-J otreéci: wsparcic meryloryczne. organizacyjne. finansowe lzielanu Organizacjom
przez miejskq instytucjg kultury; w I'ozdzialc 6 dudanu zadunia priorytetowe: pkt e. wsparcie rmclzin
lub opiekunéw oséb zniepelmasprmvnmicim‘li 011M pk! f. wspieranie ilworzenie warunkéw d0
roqiu kullury; wrozdziale 9LISL I pkt adndano miernik: liczba inicjatyw w obszarze kultury
zr‘califlm-va-myuh we wspélpracy organizacji pozarzadmvych 2. miejskq inslytuc kultury. Nie
uwzgltgdninnn 4 2.6: xgluszunych propozycji m.in. zpowodu ujqcia proponowrmych nowych zadafi
priorytetowych w Programie I’Dlilyki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 202I~2025 any zbytniego
uszczegélowienia zadaniajuz wpifiancgo jaku priorytetowe.".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit; Prczycicrrlowi Miasla Gliwice.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zawiadon‘uienimn 0 wszczqciu postqpowania przez Wydziul Nanlmm Prawnego Slqskiego Urz¢du
Wojewédzkiegu w Kalmvicaeh w sprawie stwierdzenia niewainmfici uchwaly m' XL/83l/2022 Rady Miusla
Gliwice zdnia 6 paidzicrnika 2022 I" w sprawie programu wspélpt‘acy zorganizacjmni pozal'zqdowymi na
3023 rok‘ nuleZy wzalqczniku do ww. uchwaly okreélié czymméci, ktén'e byly podejmowane w procesie
Runsullmvaniu Programu Wspélpracy. W zwiqzku z powyiszym. w CCILI unikniqcia wydania rozstrzygniqcia
nfldmrcmgu slwicrdzajqcego niewaznos'é ww. uchwaly. konieczue jest wprowadzenie zmiany polegajci na
Opisanill dokladncgn przebiegu przeprowadzonych konSLIllaCji spulccznyclm
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