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SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI 

projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku" 

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 roku" zwanego dalej Programem rozpoczęły się 2 listopada 2019 r. 

Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach tj. Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza 
Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 
roku" wraz z załącznikami, tj. projektem uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie 
uchwalenia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 
roku" oraz z załącznikiem tj. projektem programu oraz formularzem konsultacji, zgodnie z 
postanowieniami Zarządzenia zostały obwieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Golubia-Dobrzynia, pod adresem www.golub-dobrzyn.pl w zakładce „współpraca NGO-
Program współpracy z ngo" oraz rozplakatowane na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 25 
października 2019 r. 

W dniu 12.11.2019 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000 lecia 
25, w sali nr 1 (parter) odbyło się zebranie konsultacyjne. Spotkanie dotyczyło wyrażenia opinii 
lub uwag w sprawie konsultowanego projektu Programu. Podczas spotkania został złożony 
jeden formularz konsultacji zawierający proponowane zmiany do przedmiotowego projektu 
Programu. Niniejsze zmiany zawarte zostały w załączniku do sprawozdania. Projekt Programu 
zawierający te zmiany przedłożony został Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia. 

W wyznaczonym terminie konsultacji oprócz w/w formularza zawierającego proponowane 
zmiany do projektu programu nie wpłynął żaden inny wniosek z załączonym formularzem 
konsultacji. 

Sporządziła: Inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska 

Zatwierdził: p.o. Kierownika W. O. Przemysław Kuezkow 

http://www.golub-dobrzyn.pl




Załącznik do sprawozdania z przebiegu i 
wyników konsultacji projektu Programu 

współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia 
z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 
w 2020 roku 

Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu 

L.p. Nazwa 
organizacji 

Aktualny zapis programu Proponowane zmiany Uzasadnienie 
organizacji 

Stanowisko Wprowadzona 
zmiana 

Rozdział VI Rozdział VI Chęć brania Uwaga została Rozdział VI 
Stowarzyszenie Priorytetowe zadania Priorytetowe zadania udziału w uwzględniona Priorytetowe 
Obrońców Zwierząt 
„Przyjazna Buda" 

publiczne publiczne wykonywaniu 
zadań 

całości w 
projekcie 

zadania publiczne 

Golub-Dobrzyń 
Organy Gminy Miasta Dodanie pkt. 7 w 

publicznych ze programu 
Organy Gminy 

Golub-Dobrzyń 
Organy Gminy Miasta Dodanie pkt. 7 w sfery ekologii i 

ochrony zwierząt 
oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

programu 
Organy Gminy 

Golubia-Dobrzynia rozdziale w brzmieniu: 
sfery ekologii i 
ochrony zwierząt 
oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

Miasta Golubia-
umożliwiają udział 7) ekologii i ochrony 

sfery ekologii i 
ochrony zwierząt 
oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

Dobrzynia 
organizacji w realizacji zwierząt oraz ochrony 

sfery ekologii i 
ochrony zwierząt 
oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

umożliwiają udział 
zadań publicznych w dziedzictwa 

sfery ekologii i 
ochrony zwierząt 
oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego organizacji w 

szczególności w przyrodniczego 

sfery ekologii i 
ochrony zwierząt 
oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

realizacji zadań 
następujących dziedzinach publicznych w 
należących w świetle szczególności w 
powołanej na wstępie następujących 
ustawy, do sfery zadań dziedzinach 
pożytku publicznego: należących w świetle 
1) pomocy społecznej, w powołanej na 
tym pomocy rodzinom i wstępie ustawy, do 
osobom w trudnej sytuacji sfery zadań pożytku 
życiowej oraz publicznego: 
wyrównywania szans tych 1) pomocy 
rodzin; społecznej, w tym 
2) ochrony i promocji pomocy rodzinom i 
zdrowia; osobom w trudnej 

sytuacji życiowej 



3) przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym; 
4) nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania; 
5) kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 
6) wspierania i 
upowszechniania kultury 
fizycznej; 

Sporządziła: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska 



oraz wyrównywania 
szans tych rodzin; 
2) ochrony i promocji 
zdrowia; 
3) przeciwdziałania 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym; 
4) nauki, edukacji, 
oświaty i 
wychowania; 
5) kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego; 
6) wspierania i 
upowszechniania 
kultury fizycznej; 
7) ekologii i ochrony 
zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego 


