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Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok. 

 

 Od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu 

uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

 Podstawą prawną prowadzonych konsultacji jest Uchwała nr XIX/283/2016 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji. 

 Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji na temat niniejszego projektu uchwały.  

Skierowane były one do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i  wolontariacie. 

 Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przy pomocy formularza elektronicznego,  

do którego załączony był ww. projekt dokumentu podlegający konsultacjom. Projekt uchwały zamieszczono 

także na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Poznaj Wałbrzych/Organizacje Pozarządowe/ 

Konsultacje dla GRDPP i NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  

w zakładce Konsultacje i opinie/ Konsultacje i opinie - Rada Pożytku Publicznego i Organizacje Pozarządowe. 

Wersja papierowa projektu uchwały była dostępna w siedzibie Biura Rewitalizacji i Planowania 

Przestrzennego w Wałbrzychu, ul. Rynek 23, w godzinach pracy Biura. 

  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych organizacje pozarządowe oraz Gminna Rada 

Działalności Pożytku Publicznego zaproponowały: 

1. Dodanie do Rozdziału 2. Cel główny i cele szczegółowe Programu, w §3 ust. 1 pkt 5) podpunktu  

f) o poniższym brzmieniu:  
„f) wsparcie budowania zasobów technicznych i zaplecza organizacji pozarządowych poprzez: 

- udostępnianie organizacjom pozarządowym gminnych lokali w ramach posiadanych zasobów na 

podstawie przepisów prawa i zasad obowiązujących w Gminie,  

- opcjonalnie wprowadzenie do zapisów otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd Miejski 

w Wałbrzychu możliwości sfinansowania tzw. kosztów pośrednich przeznaczonych m.in. na koordy-

nację, zakup materiałów, koszty administracyjne i inne związane z realizacją zadania publicznego, 

lokalnym organizacjom nieposiadającym wystarczających zasobów.” 

 

http://www.um.walbrzych.pl/
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Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła poniższe uzasadnienie wniesionej  

propozycji:  

„Jest to zapis, który został przyjęty i wprowadzony do Programu na rok 2022. Uzasadniony 

jest tym, że wśród organizacji pozarządowych w Wałbrzychu jest wiele takich, które zmagają się  

z brakiem zaplecza do pracy. Wychodząc im naprzeciw Miasto umożliwia dostęp do pomieszczeń, 

sal i innych zasobów. Wsparcie to pozwoliło części organizacji trwać, spotykać się, organizować 

działania na małą skalę. Wiele z tych organizacji dochodzi jednak do momentu rozwoju, w którym 

brak tablicy korkowej, tablicy flipchart z blokiem i markerami, komputera, telefonu, materiałów  

biurowych, rzutnika itp. blokuje je przed dalszym rozwojem. Sięgając po dofinansowanie na realiza-

cję swoich projektów ze środków Miasta nadal organizacje te nie mogą rozwijać swoich zasobów 

technicznych, ponieważ zakup trwałych materiałów jest niejednokrotnie kwestionowany.  

Dodanie zaproponowanego podpunktu wskazuje na wolę Miasta do wsparcia budowy zaple-

cza rozwijających się organizacji, które dzięki pierwszym elementom wyposażenia będą mogły pro-

ponować kolejne, lepsze projekty w oparciu o ich rozwijające się zasoby. Rozwiązanie takie może 

być wprowadzone poprzez oznaczenie pozycji w budżetach dofinansowanych zadań publicznych, 

które organizacje ponoszą na potrzebę realizacji danego zadania ale również do budowania swojego 

zaplecza, które wykorzystają w przyszłości jako swój zasób w realizacji celów statutowych na terenie 

miasta.” 

2. Przeredagowanie treści zapisów w Rozdziale 5. Priorytetowe Zadania Publiczne,  

w §6 ust.1 pkt 1 i pkt 2 o poniższym brzmieniu: 

„1) współpraca na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz wspieranie działań 

i inicjatyw na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

wzmocnienia już istniejących wolontariuszy, grup i inicjatyw wolontariackich, które wykazały  

aktywność w przeszłości i będą stanowić kapitał społeczny Wałbrzycha w przyszłości; 

2) wspieranie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (definiowanie  

i realizacja zadań z zakresu edukacji, spraw społecznych, kultury, sportu, rewitalizacji) ze szczegól-

nym uwzględnieniem działań niwelujących wykluczenia społeczne i włączających osoby samotne.” 

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła poniższe uzasadnienie wnie-

sionej propozycji:  

„1) Pierwotny zapis priorytetu przyświeca realizacji całego programu współpracy, jest podstawą jego 

istnienia i Rada całkowicie się z nim zgadza. W drodze dyskusji chcielibyśmy rozszerzyć jego obecne 

brzmienie o węższy obszar, który uznaliśmy za szczególny - wspieranie osób, którzy już są zaanga-

żowani. Rozwój organizacji pozarządowych i wolontariatu przyświeca istnieniu Rady Pożytki  

i stanowi podwalinę programu współpracy w każdym roku. Chcielibyśmy więc w tym obszarze  

w roku 2023 podkreślić rolę wspierania już funkcjonujących grup wolontariuszy i organizacji jako 



 

3 

 

kapitału społeczeństwa obywatelskiego. Ze szczególnym uwzględnieniem grup wolontariackich, 

które już wykazały się olbrzymim zaangażowaniem w ubiegłych latach zarówno podczas pandemii 

covid-19 czy agresji Rosji na Ukrainę. Ponadto chcielibyśmy w 2023 promować i wspierać wolonta-

riuszy, którzy od lat wspierają swoje organizacje - kluby sportowe, organizacje kultury, edukacji, 

turystyki itd. Uważamy za szczególnie cenne dbanie o tych, którzy już poświęcili swój czas i energię 

i często robią to długo. Mogę w przyszłości kontynuować lub z różnych względów zrezygnować, co 

byłoby stratą dla ogółu społeczeństwa obywatelskiego. Stąd chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę 

dbania, doceniania, dziękowania, wspierania czy rozwijania osób, które już są częścią aktywnego 

kapitału społecznego Wałbrzycha. 

2) Żywa dyskusja w obszarze priorytetu wskazała na potrzebę doprecyzowania obszaru, który byłby 

istotny w przypadku budowania wspólnot. Doprecyzowanie jest próbą nawiązania do pogłębiającej 

się sytuacji ogólnego izolowania się osób. Pogłębia się również przepaści między osobami żywo 

funkcjonującymi w społeczeństwie a tymi na granicy lub poza nim z powodu nie odnajdywania się 

cyfrowo, społecznie, kulturowo, edukacyjnie, ekonomicznie, religijnie itd. Zmieniające się wartości 

rodziny, pandemia covid-19, zwiększające się tempo życia ludzi młodych, coraz większe znaczenie 

multimediów, Internetu, urządzeń mobilnych, zwiększona ilość uchodźców z Ukrainy - wszystko to 

powoduje, że procesy wykluczenia odbywają się szybciej niż w przeszłości. Społecznie jesteśmy  

stawiani do podejmowania decyzji, często wybierania stron, które przy błędnym rozumieniu mogą 

się wykluczać i budować konflikty. Priorytet po zaproponowanym zapisie wskazuje nie tylko na ko-

nieczność wspierania wspólnot i społeczności ale i na wagę dbania o powstające i utrzymujące się 

wspólnoty, grupy i społeczności lokalne, które skupiające się wokół określonych obszarów i tematów, 

które chcą budować, utrzymywać i rozwijać więzi dbając o swoich obecnych członków i włączając 

kolejnych.” 

 

3. Dodanie do Rozdziału 10. Sposób oceny realizacji Programu, w §12. ust.1 punktu i) 

o poniższym brzmieniu: 

„i) wartość środków finansowych zakwalifikowanych do budowania zasobów technicznych i zaplecza 

organizacji pozarządowych.”  

 

4. Dodanie do Rozdziału 10. Sposób oceny realizacji Programu, w §13. zapisu precyzującego 

termin przygotowania sprawozdania, o poniższym brzmieniu: 

„Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok zostanie przedłożone Radzie Miejskiej Wałbrzycha 

do dnia 31 maja 2022 r. Przyjęte sprawozdanie będzie dostępne na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Wałbrzychu oraz w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego. Sprawozdanie  
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z wykonania niniejszego Programu współpracy będzie procedowane analogicznie w kolejnym roku 

kalendarzowym.” 

 

5. Dodanie do Rozdziału 4. Zakres przedmiotowy współpracy Sposób oceny realizacji 

Programu, w §5. ust.1 punktu 6) o poniższym brzmieniu: 

„6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.” 

 

 

 

Uzasadnienie. 

Zaproponowane przez wałbrzyskie organizacje pozarządowe oraz Gminną Radę Działalności 

Pożytku Publicznego uwagi/opinie i propozycje zostały uznane za zasadne.  

W odniesieniu do propozycji nr 1., Program współpracy zostanie uzupełniony o podpunkt f)  

w Rozdziale 2. §3. ust. 1 pkt 5) o poniższym brzmieniu: 

„f) wsparcie budowania zasobów technicznych i zaplecza organizacji pozarządowych poprzez: 

- udostępnianie organizacjom pozarządowym gminnych lokali w ramach posiadanych zasobów na 

podstawie przepisów prawa i zasad obowiązujących w Gminie,  

- opcjonalnie wprowadzenie do zapisów otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd Miejski 

w Wałbrzychu możliwości sfinansowania tzw. kosztów pośrednich przeznaczonych m.in. na koordy-

nację, zakup materiałów, koszty administracyjne i inne związane z realizacją zadania publicznego, 

lokalnym organizacjom nieposiadającym wystarczających zasobów.” 

W odniesieniu  do propozycji nr 2., do Programu współpracy w Rozdziale 5. §6. ust.1  

w punktach 1) i 2) zostaną wprowadzone zapisy w doprecyzowanym brzmieniu: 

„1) współpraca na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz wspieranie działań 

i inicjatyw na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego,  

2) wspieranie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (definiowanie i re-

alizacja zadań z zakresu edukacji, spraw społecznych, kultury, sportu, rewitalizacji) ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień zdrowotnych, ekologicznych i regionalnych.” 

Zapis w punkcie 1) został doprecyzowany, ponieważ w proponowanej uwadze wskazanie  

pewnej grupy, mogłoby zostać ocenione, jako faworyzowanie jej, tym samym, jako nadużycie  

w zakresie równej dostępności i równego traktowania podmiotów. 

Z kolei zapis w punkcie 2) zawiera zadania, które są zbieżne z programem i celami polityki 

zdrowotnej i oświatowej na przyszły rok oraz na tyle obszerne, że wskazane w proponowanej uwadze 

grupy, także znajdą dla siebie miejsce.  

W odniesieniu do propozycji nr 3., Program współpracy zostanie uzupełniony o punkt i)  

w Rozdziale 10. §12. ust.1 o poniższym brzmieniu: 
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„i) wartość środków finansowych zakwalifikowanych do budowania zasobów technicznych i zaplecza 

organizacji pozarządowych.”  

W odniesieniu do propozycji nr 4., Program współpracy zostanie uzupełniony w Rozdziale 

10. §13 o zapis w doprecyzowanym brzmieniu:  

„Sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu współpracy będzie procedowane analogicznie  

w kolejnym roku kalendarzowym.” 

W odniesieniu do propozycji nr 5., Program współpracy zostanie uzupełniony o punkt 6)  

w Rozdziale 4. §5. ust.1 w doprecyzowanym brzmieniu: 

„6) działalność na rzecz osób starszych” 

Pozostałe zapisy w projekcie uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha pozostają bez zmian. 

 

 

Wałbrzych, dnia 09.11.2022 r.  

   Zatwierdzam 

  Z upoważnienia Prezydenta 

        dr Sylwia Bielawska 

        Zastępca Prezydenta 

                    Miasta Wałbrzycha 

 


