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WÓJT GMINY SŁUBICE
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
powiat płocki, woj, mazowieckie

Wyniki konsultacji

projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

1. Konsultacje projektu były prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XLII/218/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 12 listopada 2010 roku w
sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących d/iałalności statutowej tych organizacji w terminie od 23
października 2015 r. do 3 listopada 2015 r.

2. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt programu zostały zamieszczone na stronie internetowej
www.slubice.org.pl, BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania
swoich wniosków i uwag w formie pisemnej na załączonym formularzu konsultacji.

3. W przeprowadzonych konsultacjach wzięła udział l organizacja pozarządowa, która złożyła swoje uwagi i wnioski w formie pisemnej za
pośrednictwem formularza.

4. Złożone uwagi i wnioski zostały uwzględnione w projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 w
Rozdziale II „Cel główny i cele szczegółowe programu" § 3 Programu.

5. W wyniku przeprowadzonych konsultacji rozszerzono Rozdział VI „Priorytetowe zadania publiczne § 8 Programu o zadanie z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

6. Wykaz uwag i propozycji przekazanych przez organizację pozarządową w trakcie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy
Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2016.

L.p.
Uwagi do Programu

Proponowane brzmienie zapisu
Uzasadnienie

Decyzja Uzasadnienie

1. Rozdział VI § 8
1.Edukacja ekologiczna służąca
ochronie bioróżnorodności w
środowisku i unikalności

Ad. l proponowane zmiany wynikają z diagnozy
naszego środowiska lokalnego. Wartością gminy
Słubice, na której możemy budować dalszy rozwój
jest bioróżnorodność środowiska przyrodniczego i

Uwagi
uwzględnione w
Rozdziale II „Cel
główny i cele

Rozdział VI § 8 Rocznego
Programu Współpracy
Gminy Słubice z
organizacjami



nadwiślańskiego krajobrazu.
2. Podnoszenie kapitału
społecznego w gminie Słubice
poprzez rozpoznawanie potrzeb
i problemów środowiska
lokalnego oraz podejmowanie
wspólnych działań służących
zaspokajaniu tych potrzeb.

unikalność nadwiślańskiego krajobrazu. Poprzez
działania edukacyjne te walory możemy zacząć
wykorzystywać, a jednocześnie stowarzyszenie
„ZIARNO" ma ogromne wieloletnie
doświadczenie w zakresie edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Chcielibyśmy częściej
prowadzić warsztaty edukacyjne dla szkół
korzystając z naszego potencjału np. s/koły
podstawowe z terenu gminy są zainteresowane
udziałem w naszych zajęciach. Wpisanie tego
priorytetu nie wiąże się z przeznaczeniem pewnej
niedużej sumy na działania edukacyjne, ale przede
wszystkim z gotowością do pisania wspólnych
projektów służących podnoszeniu świadomości
ekologicznej społeczeństwa i wykorzystaniu
walorów przyrodniczych gminy.
Ad.2 badania prowadzone kilka lal temu przez
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej
wykazały - / czym zgadza się tez powszechne
odczucie niski kapitał społeczny w naszej
gminie, brak partnerstwa i umiejętności
współpracy między różnymi podmiotami, jak i
brak zaufania społecznego między ludźmi. Dlatego
wydaje się nam bardzo ważne podejmowanie
wspólnych działań służących zarówno
rozpoznawaniu potrzeb i problemów środowiska
lokalnego, jak i wspólna realizacja projektów
służących zaspakajaniu tychże potrzeb. Na
przykład nasze stowarzyszenie wsparło powstanie
lokalnej Spółdzielni Socjalnej „Cór et manus. Jak
u Eli". Takie działania mogą służyć wzmocnieniu
kapitału społecznego gminy zarówno poprzez

szczegółowe
programu" § 3

pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
na rok 2016 dotyczy
priorytetowych zadań
publicznych. W wyniku
złożonych uwag rozdział ten
został rozszerzony o zadanie
z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania.



samoorganizację osób bezrobotnych, jak i rozwój
proponowanych przez nich usług ( między innymi
opieka nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi). Aby te nasze inicjatywy
faktycznie odniosły szerszy efekt niezbędna jest
szeroka współpraca, zwłaszcza z władzami
samorządowymi. Chcielibyśmy prosić, żeby
oprócz wpisania zaproponowanych zmian do
Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z
organizacjami pozarządowymi zapraszano nas do
współpracy przy wypracowywaniu koncepcji
rozwoju gminy, której dobro leży nam głęboko na
sercu. Mogłoby to znaleźć praktyczną realizacje
poprzez wspólne zaplanowanie i realizację
projektów np. do Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.

Wyniki konsultacji podlegają opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu gminy Słubice: www.slubice.org.pl, na stronic BIP oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice.
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