
PROTOKÓŁ  
z dnia 19 października 2015 r. 
z przeprowadzenia konsultacji  

 
 

1. Przedmiot konsultacji: 
 
Projekt „Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. 

 
 
2. Podstawa przeprowadzenia konsultacji: 

 
Uchwała nr XLIII/439/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2010 r. 
Zarządzenie nr 172/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 września 
2015 r. 

 
 
3. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

 
od dnia 29 września 2015 r. do dnia 15 października 2015 r. 

 
4. Sposób przeprowadzenia konsultacji 
 

Konsultacje odbywały się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej 
urzędu (www.murowana-goslina.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń 
wraz z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejscu składania 
uwag i opinii. Dodatkowo organizacjom pozarządowym została wysłana informacja za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

5. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach: 
 
przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie pożytku publicznego. 

 
 
6. Uwagi i opinie do projektu: 
 

Lp. Obecny zapis Proponowana zmiana Opinie 

1 Rozdz. VI § 7. ust. 2 - brak zapisu 
dot. organizacji historycznego 
widowiska plenerowego 
 

  

Rozdz. VII § 2. - szacowana kwota 
na realizację Programu - 208.317 zł 
jest niższa niż w latach poprzednich 
 

  

Uzasadnienie: 
m.in. 
1) Widowisko plenerowe na trwałe wpisało się w działania kulturalne Gminy Murowana Goślina. 
2) Niższa niż w poprzednich latach kwota na realizację Programu spowoduje znaczne ograniczenie 
działań organizacji. 

Zgłaszający: Stowarzyszenie Dzieje 

Decyzja: uwaga została przyjęta 



2  Rozdz. VI § 7. ust. 2 - 
wprowadzić dodatkowe 
zadanie pn. organizacja 
plenerowego widowiska 
historycznego 
 

 

Uzasadnienie: 
Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym 1050-lecia chrztu Polski. W związku z tym organizacja 
widowiska cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i będzie również promocją Gminy 
Murowana Goślina. 

Zgłaszający: Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie 

Decyzja: uwaga została przyjęta 
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  Rozdz. V § ust. 2 - baza 
danych jest niekompletna, 
brak informacji i prezentacji 
osiągnięć 
 

Rozdz. VI § 7. ust. 2, 5 - brak 
Jarmarku i Targu w Boduszewie, 
pominięto niepełnosprawnych, 
uwaga dot. utwardzania dróg, 
pominięto rewitalizację plaży nad 
jez. Tuczno 
 

  

  Rozdz. X - nie podano w 
jakiej formie będą ogłaszane 
konkursy oraz brak informacji 
o strategii podziału puli 
środków 
 

Uzasadnienie: 
brak 

Zgłaszający: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie 

Wyjaśnienie: 
1) Baza danych będzie ponownie aktualizowana, natomiast informacja i prezentacja osiągnięć ma 
miejsce w miarę dostarczania informacji przez zainteresowane organizacje. 
2) Głównym organizatorem Jarmarku i Targu Wiejskiego w Boduszewie jest Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji; wsparcie dla osób niepełnosprawnych uwzględniono w § 7ust. 3 - 
pomoc społeczna; uwaga dotycząca utwardzania dróg nie została przyjęta, rewitalizację plaży nad 
jez. Tuczno pominięto ze względów formalno-finansowych - gmina nie jest właścicielem terenu. 
3) Rozdział X dotyczy tylko trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych, natomiast 
informacje dotyczące o zasad ogłaszania konkursów, treści ofert, kryteriów oceny ofert i ogłaszania 
wyników ujęto w art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; podział środków na poszczególne zadania następuje na podstawie analizy potrzeb 
i możliwości finansowych gminy. 
Decyzja: uwagi i opinie nie wpływają na zmianę zapisów Programu. 
 

 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokół sporządziła Dorota Brajewska. 


