
WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DĘBLIN  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  
działalność pożytku publicznego na rok 2013”. 

 
Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy miasta Dęblin  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2013”. 
Konsultacje przeprowadzone były w termie: od 23 do 30 października 2012 r. Formą 
przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz 
z projektem programu na stronie internetowej miasta www.deblin.pl, zgodnie  
z wytycznymi uchwały nr LXIX/420/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 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 działalności 
statutowej tych organizacji.  
Celem konsultacji było wyrażenie uwag i opinii przez organizacje pozarządowe w sprawie będącej 
przedmiotem konsultacji.  
Uwagi i opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe należało przekazać w formie papierowej 
na adres Urzędu Miasta Dęblin lub elektronicznej na adres sos@um.deblin.pl.  
Informacje o konsultacjach wysłano do 26 organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) działających na terenie Dęblina.  
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga (Pana Arkadiusza Biały – członka zespołu ds. 
programowania i analiz przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie). Ponadto 4 
organizacje poprzez kontakt osobisty nie zgłosiło żadnych uwag.  
W załączeniu lista organizacji, które wzięły udział w konsultacjach Programu wraz z zestawieniem 
zgłaszanych uwag i stanowisk: 
 

L.p. Nazwa organizacji pozarządowej Propozycje zadań/uwag 
organizacji pozarządowych 

Informacja  
o wyniku 
konsultacji 

1.  

Arkadiusz Biały – Członek Zespołu ds. 
programowania i analiz w projekcie 
"Opracowanie, realizacja i monitoring 
wieloletniego regionalnego planu działań na 
rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 
społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otoczenia  
w regionie - Drogowskaz rozwoju 
społecznego" przy Regionalnym Ośrodku 
Polityki Społecznej w Lublinie 

rozdział II pkt 2: 
dodanie po ppkt g) o treści: 
„Wspieranie rozwoju sektora 
ekonomii społecznej” 

Uwzględniono. 

rozdział XI  
dodanie pkt 3 o treści: 
„Sprawozdanie, o którym 
mowa w ust.2 zostanie 
opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej”. 

Uwzględniono. 

2.  
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Dęblinie 

Brak uwag i propozycji. 
 

3.  
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło 
nr 7 w Dęblinie 

Brak uwag i propozycji.  

4.  
Stowarzyszenie Wychowanków  
i Absolwentów LO w Dęblinie 

Brak uwag i propozycji. 
 

5.  
Uczniowsko Miejski Klub Tenisa Stołowego 
„LOB” w D ęblinie 

Brak uwag i propozycji. 
 

 


