
Załącznik do uchwały Nr 

VIII/44/11

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 31 marca 2011 roku

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII

Projekt uchwały w sprawie1: Wieloletniego Programu Współpracy Miasta 
Żyrardowa 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024. 

Termin zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały: od dnia 5 listopada 2021 r. do 

dnia 18 listopada 2021 r. 
Pełna nazwa podmiotu wnoszącego uwagi i opinie (adres siedziby, numer z rejestru) 

oraz katalog obszarów działalności statutowej:

Stowarzyszenie Nasze Imaginarium,
ul. Hiellego 3 m. 430, 96-300 Żyrardów,

zarejestrowane w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę 

powiatu żyrardowskiego pod numerem 19,

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Stowarzyszenia:
1. Cele Stowarzyszenia to:

1) kształtowanie postaw wrażliwości społecznej i solidarności poprzez

działania łączące edukację, kulturę i sztukę;

2) rozwijanie i promowanie postaw obywatelskich;

3) działania na rzecz równości szans, poszanowania godności osoby ludzkiej oraz 

praw człowieka i obywatela;

4) wspieranie aktywności obywatelskiej dla dobra wspólnego podejmowanej nie dla 

zysku (not for profit);

5) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6) wzmacnianie potencjału organizacji społecznych oraz innych podmiotów 

prowadzących

1 Wypełnia komórka organizacyjna Urzędu Miasta Żyrardowa lub jednostka organizacyjna Miasta w zależności 
od przedmiotu konsultacji.



działalność pożytku publicznego w strategicznych obszarach działania, w 

szczególności w komunikacji społecznej oraz wiedzy z zakresu uwarunkowań 

prawnych działania trzeciego sektora;

7) upowszechnianie dorobku organizacji społecznych oraz innych podmiotów 

prowadzących

działalność pożytku publicznego;

8) upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów, debat oraz innych wydarzeń i zajęć 

edukacyjnych i kulturalnych;

2) wydawanie książek, broszur, informatorów i innych publikacji w formie 

elektronicznej oraz tworzenie i udostępnianie multimedialnych materiałów 

edukacyjnych;

3) prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych;

4) digitalizację i udostępnianie publikacji wydawanych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w 

szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy o uprawnieniach obywatelskich;

5) wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego;

6) współpracę międzynarodową w zakresie celów Stowarzyszenia.

Zmiany2:
Proponujemy wprowadzenie następujących zmian:

1) § 2 pkt 6 Programu nadać brzmienie:

“6) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;”

2) § 3 Programu nadać brzmienie:

“Adresatami Programu są organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy i mieszkanki 

Żyrardowa.”

3) § 8 pkt 4 Programu nadać brzmienie:

“4) Organizacje pozarządowe”

2 Zmiany należy zapisywać wskazując dotychczasowy zapis w projekcie uchwały, który wymaga 
zmiany wpisując dosłowne brzmienie przepisu oraz proponowane zmienione brzmienie zapisu lub 
treść nowego przepisu.



4) w § 9 ust 1 Programu:

a) lit c. nadać następujące brzmienie:

“c. powołanie wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz 

miejskiej rady działalności pożytku publicznego”;

b) po lit. f dodać lit g, h oraz i, w następującym brzmieniu:

“g. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

h. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

i. konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z miejską radą działalności pożytku 

publicznego, w przypadku jej utworzenia.”

5) § 10 ust. 1 Programu nadać brzmienie:

“1. Zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się 

w ramach budżetu Miasta, zgodnie z przepisami kolejnych programów rocznych oraz 

ze źródeł pozabudżetowych.”

6) § 11 nadać brzmienie:

“1. Za koordynację, monitoring i ewaluację Programu odpowiada Prezydent.

2. Monitoring i ewaluacja Programu prowadzona jest przy wsparciu Zespołu 

Monitorującego, złożonego z przedstawicieli i przedstawicielek Prezydenta, Centrum 

Usług  Społecznych oraz organizacji pozarządowych.

3. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych stanowią co najmniej 

połowę składu Zespołu Monitorującego.

4. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych są wskazywani w 

przez te organizacje, w terminie i formie wskazanych w komunikacie o zgłaszaniu 

kandydatów do pracy w Zespole Monitorującym, upublicznionym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa.”

Uzasadnienie wprowadzanych zmian:
ad. 1) Proponujemy uściślenie projektowanego przepisu poprzez odwołanie się do 

ustawowej definicji organizacji pozarządowej.

ad. 2) Proponujemy, aby wśród adresatów Programu wskazać mieszkańców i 

mieszkanki Żyrardowa. Jest to uzasadnione tym, że Program kilkakrotnie odwołuje 

się do nich (w ramach głównego celu - § 5 Programu, sposobu realizacji - § 9 ust. 1 



lit. b. Programu oraz - do mieszkańców/nek zrzeszonych w grupach nieformalnych - 

§ 6 pkt 5 lit. a).

ad. 3) Proponujemy wykreślenie sformułowania “prowadzące działalność pożytku 

publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom Miasta” ograniczającego krąg 

organizacji realizujących Program. Ograniczenie takie jest sprzeczne z zasadą 

partnerstwa, zgodnie z którą organy administracji oraz organizacje pozarządowe 

powinny w ramach współpracy wspólnie definiować problemy i cele. Zgodnie z 

projektowanym przepisem, to Miasto będzie definiować zakres działań, których 

dotyczy współpraca, a konsekwencji w realizacji Programu będą mogły uczestniczyć 

jedynie te organizacje, które będą działać w tym zakresie co miasto. W 

proponowanym brzmieniu przepis ten kłóci się ponadto z I. celem szczegółowym 

Programu - “włączenie organizacji pozarządowych w proces tworzenia i aktualizacji 

strategii i programów (od diagnozowania problemów przez planowanie, 

konsultowanie i ocenę)”. Cel ten zakłada bowiem, że organizacje będą uczestniczyć 

w tworzeniu strategii i programów oraz diagnozowaniu problemów, a więc będą mieć 

także rolę inicjującą działania Miasta. W związku z tym proponujemy zmianę przepisu 

na bardziej ogólne określenie “organizacje pozarządowe”.

ad. 4) Proponujemy uzupełnienie katalogu o dodatkowe działania przewidziane w 

ustawie o działalności pożytku publicznego:

a) obok powołania wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym 

powołanie miejskiej rady działalności pożytku publicznego - dynamiczny rozwój 

współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi przemawia za 

powołaniem w perspektywie kolejnych lat takiej rady. Rada umożliwiłaby 

prowadzenie stałej i pogłębionej współpracy, na zasadach określonych w 

ustawie. Powołanie rady byłoby ambitnym, ale potrzebnym działaniem, dążącym 

do stworzenia zinstytucjonalizowanej platformy współpracy pomiędzy Miastem a 

organizacjami pozarządowymi.

b) istotnymi elementami współpracy są również:

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi (i radą działalności pożytku 

publicznego, w przypadku jej powołania) projektów aktów normatywnych. 

Projektowany Program przewiduje co prawda współpracę przy prowadzeniu 



konsultacji społecznych, jednak proponowane przez nas postanowienia 

posiadają inną podstawę ustawową (przepisy ustawy o działalności pożytku 

publicznego, a nie ustawy o samorządzie gminnym) i jeszcze bardziej 

wzmacniają pozycję organizacji pozarządowych w procesie tworzenia polityk 

publicznych.

ad. 5) Proponujemy zmianę słowa “zapis” na “przepis” jako poprawniejsze w tym 

kontekście.

ad. 6) Proponujemy, aby w proces monitorowania i ewaluacji były włączone również 

organizacje pozarządowe. Dlatego proponujemy powołanie Zespołu Monitorującego 

złożonego ze strony samorządowej i społecznej. Aby zapewnić realną możliwość 

uczestnictwa w tym procesie osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz 

zagwarantować ich niezależność od Miasta, w Zespole Monitorującym połowę składu 

powinny stanowić osoby reprezentujące organizacje, wskazane przez same 

organizacje, a nie wybrane przez organy administracji publicznej.

………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………
(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela 

podmiotu zgłaszającego opinię)
 

Żyrardów, 16 listopada 2021 r.


