Słupsk, dnia 19 listopada 2013 r.

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji rocznego programu współpracy
Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

W nawiązaniu do Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Prezydent Miasta Słupska Zarządzeniem Nr 1084/GPM-NGO/2013 z dnia 17 października
2013 r. ogłosił konsultacje programu współpracy, które trwały od 18 października
do 18 listopada 2013 r.
Konsultacje odbywały się:
1. W formie spotkań z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które odbyły się 24 października i 7 listopada br.
2. Za pomocą ankiety konsultacyjnej umieszczonej na miejskim portalu
internetowym, którą należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej do Słupskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, lub w wersji
elektronicznej na adres skrzynki pocztowej: r.jeka@um.slupsk.pl w terminie
do 18 listopada 2013 r.
3. Dodatkowo 18 listopada br. zorganizowano dodatkowe spotkanie dla Radnych
Rady Miejskiej w Słupsku. Spotkanie zostało przygotowane w celu przedstawienia
konsultowanego projektu Programu oraz omówienia zgłaszanych przez organizacje
pozarządowe propozycji zmian do Programu.
Informacja o konsultacjach została opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej, miejskim portalu internetowym www.slupsk.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Słupsku. Informacja o konsultacjach emitowana była w serwisie
informacyjnym Radia Koszalin. Projekt Programu wraz ankietą konsultacyjną został
przesłany organizacjom pozarządowym na skrzynki mailowe.
W spotkaniach konsultacyjnych udział wzięli przedstawiciele 21 organizacji
pozarządowych, którzy zaproponowali następujące zmiany do projektu Programu
współpracy:
1. § 7, pkt 1. ppkt 3)
Propozycja dodania do istniejącego zapisu słowa „aktywizacji”
Propozycja została przyjęta.
2. § 7, pkt 1
Propozycja dodania ppkt 4) o brzmieniu „Rozpoczęcie działań w zakresie
powołania poradni geriatrycznej”.
Porpozycja dodania ppkt 5) o brzmieniu „Opracowanie i wdrożenie programów
przedszkolnego i szkolnego przygotowujących do starości”
Propozycje zostały odrzucone.
Zaproponowane zmiana nie dotyczą Programu współpracy.
3. § 6, pkt 2.
Propozycja dodania ppkt 6) o brzmieniu „Prowadzenie Słupskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej”.

Propozycja wpisania organizacji Słupskiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych
jako finansowej formy współpracy Słupska z organizacjami pozarządowymi.
Propozycje zostały odrzucone.
Zaproponowane zmiany mieszczą się w ramach istniejących zapisów § 6, pkt 2.
ppkt 1) i 2).
4. § 9
Propozycja dodania pkt 5. o brzmieniu „Tryb powoływania członków, organizację
i tryb działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określi uchwała
Rady Miejskiej w Słupku w tej sprawie”.
Propozycja została przyjęta.
5. § 11, pkt 3
Propozycja ujęcia w ewaluacji i monitoringu Programu współpracy wskaźników
monitorujących realizację współpracy pozafinansowej tj. listy obecności szkoleń
i ze spotkań, karty doradcze, ankiety ewaluacyjne, listę organizacji, które
skorzystały ze wsparcia w ramach SCOPiES, liczbę i rodzaj usług jakie oferowane
są organizacjom.
Propozycja została odrzucona
Zaproponowane zmiany odnoszą się do jednej z piętnastu form współpracy
pozafinansowej określonych w Programie współpracy. Zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz obowiązującym
Programem współpracy, w terminie do 30 kwietnia sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy zostanie przekazane do Radnym Rady Miejskiej w Słupsku.

