
Gliwice, dnia 19 września 2022 r. 

Protokół z konsultacji  

PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA GLIWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023 

1. Konsultacje przeprowadzono 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. 

2. 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 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327  
z późn. zm.). 

3. Konsultacje odbyły się w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag do udostępnionego publicznie 
projektu Programu oraz w formie konsultacyjnych spotkań roboczych. 

1) Spotkania konsultacyjne zostały przeprowadzone w następujących terminach: 

a) 25.05.2022 r. godzina 15:00 – spotkanie konsultacyjne z Radą Seniorów Miasta Gliwice,  
miejsce: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Studzienna 6. W spotkaniu udział 
wzięło 11 osób; 

b) 4.08.2022 r. godzina 17:00 – spotkanie konsultacyjne z zespołem branżowym ds. kultury,  
miejsce: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1. W spotkaniu udział 
wzięły 4 os oby; 

c) 2.09.2022 r. godzina 9:30 – spotkanie konsultacyjne z Gliwickim Forum Organizacji Działających na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam”, miejsce: „SezaM” Śląskie Stowarzyszenie 
Chorych na SM, ul. Jana Śliwki 12. W spotkaniu udział wzięło 13 osób; 

d) 7.09.2022 r. godzina 16:00 – otwarte spotkanie konsultacyjne w trakcie posiedzenia Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. W spotkaniu udział wzięły 23 osoby, w tym 8 członków 
MRDPP. 

2) Bezpośrednie zgłoszenie uwag mogło odbywać się poprzez ich przesłanie: 

a) na adres e-mail: gods@gods.gliwice.pl – zgłoszenia nie wypłynęły, 

b) na adres Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, Gliwice – zgłoszenia 
nie wypłynęły, 

c) poprzez platformę decydujmyrazem.gliwice.pl – wpłynęły 4 zgłoszenia. 

4. Uwagi i opinie do projektu Programu Współpracy zbierano w okresie od 24.05.2022 r. do 9.09.2022 r.  

5. Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii przedstawiono w załączniku do niniejszego protokołu.  

Przygotowała:        Zatwierdziła: 

Marta Kryś        Ewa Weber 

dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego      zastępca prezydenta Miasta Gliwice* 

Ośrodka Działań Społecznych*  

 

* Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Załącznik do protokołu z konsultacji projektu  

Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 

Lp. Zgłoszona uwaga/propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany Stanowisko względem zgłoszonych propozycji zmian 

1 Rozdział 4 Zakres i formy współpracy  

 

Dopisać pkt 4 o treści: 

4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne udzielne organizacjom 

przez  miejskie instytucje kultury przy jednoczesnym zapewnieniu 

środków finansowych na ich realizację. 

W związku z powyższym dotychczasowy pkt 4. uzyska numer 
kolejny, zmieni się w pkt 5. 

Miejskie instytucje kultury (CK Victoria) mają 

takie wsparcie w swoich zadaniach i je realizują.  

 

UWZGLĘDNIONO Z KOREKTĄ TREŚCI: 

Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe udzielne 

organizacjom przez  miejską instytucję kultury. 

2 Rozdział 6 Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do 
realizacji w roku 2023 – propozycja dodania priorytetu: 
 
Wparcie rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami  

 
 

Propozycja priorytetu w związku ze 

zdiagnozowanymi potrzebami w tym zakresie. 

Poszerzenie oferty wsparcia rodzin i opiekunów 

osób z niepełnosprawnościami  w tym opieki 

wytchnieniowej. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizacja 

społeczna. 

UWZGLĘDNIONO 

3 Rozdział 6 Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do 
realizacji w roku 2023 – propozycja dodania priorytetu: 
 

Wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju kultury. 

Ważne aby kultura była obecna w priorytetowych 

zadaniach publicznych Miasta.  

UWZGLĘDNIONO 

4 Rozdział 6 Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do 
realizacji w roku 2023 – propozycja dodania priorytetu: 
 
Działania na rzecz aktywizacji fizycznej, umysłowej i społecznej 
seniorów. 
Profilaktyka zdrowotna seniorów 

Ponad 1/4 mieszkańców Gliwic to seniorzy, są to 

zazwyczaj osoby mniej zamożne, które nie stać 

na finansowanie proponowanych działań.  

NIE UWZGLĘDNIONO 

Zadania realizowane są w Programie Polityki Senioralnej Miasta 

Gliwice na lata 2021-2025 przez Miasto i podległe jednostki. 



5 Rozdział 6 Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do 
realizacji w roku 2023 – propozycja dodania priorytetu: 
 

Działania na rzecz aktywizacji fizycznej, umysłowej i społecznej 

niepełnosprawnych. 

Profilaktyka zdrowotna niepełnosprawnych 

Osoby niepełnosprawne często są 

dezaktywowane przez rodzinę, również 

środowisko nie pozwala się aktywizować. 

 

NIE UWZGLĘDNIONO 

Zbyt szczegółowe zadanie, które mieści się w zadaniu  wskazanym w 

pkt e. 

6 Rozdział 6 Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do 
realizacji w roku 2023 – propozycja dodania priorytetu: 
 
Tworzenie warunków w dzielnicach do aktywnego spędzania czasu 
przez seniorów. 

Seniorzy to grupa mieszkańców stanowiąca 

ponad 1/4 liczby gliwiczan z tendencją wzrostową 

i powyższe wpisuje się w Program Polityki 

Senioralnej Miasta Gliwice.  

NIE UWZGLĘDNIONO 

Zadania realizowane są w Programie Polityki Senioralnej Miasta 

Gliwice na lata 2021-2025 przez Miasto i podległe jednostki. 

7 Rozdział 6 Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do 
realizacji w roku 2023 – propozycja dodania priorytetu: 
 

Wsparcie wszelkich inicjatyw związanych z działalnością organizacji 

pozarządowych w zakresie aktywizacji życia dzielnicowego i 

zwiększenia aktywności mieszkańców w dzielnicach. 

Wsparcie udzielone Organizacjom w tym zakresie 

przełoży się na skuteczniejszą realizację zadań 

publicznych gminy w zakresie edukacji, kultury, 

sportu, turystyki itd. w skali tej podstawowej 

formy podziału administracyjnego jaką jest 

dzielnica. 

NIE UWZGLĘDNIONO 

Działania dedykowane aktywizacji organizacji w dzielnicach były 

podejmowane przez Urząd Miejski w Gliwicach w ubiegłych latach i 

były ujęte jako działanie priorytetowe w programie współpracy. 

Niestety wówczas nie przyniosły wymiernego rezultatu. W tym 

miejscu informujemy, że CKV w przyszłym roku planuje przeznaczyć 

środki m.in. na takie działania. 

8 Rozdział 9 Sposób oceny realizacji Programu 
W punkcie 1.b. dopisać miernik: 

- liczba inicjatyw w obszarze kultury zrealizowanych we współpracy 

organizacji pozarządowych z instytucją kultury 

W związku z powstaniem CK Victoria wiele 

wydarzeń odbywa się właśnie w takiej formie.  

UWZGLĘDNIONO 

 

Przygotowała:              Zatwierdziła: 

Marta Kryś              Ewa Weber 

dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego            zastępca prezydenta Miasta Gliwice* 

Ośrodka Działań Społecznych*  

* Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 


