
 
Plan konsultacji 

„Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” 
Terminy Formy konsultacji Zakres konsultacji Kanały komunikacji Zadania do wykonania: 

 UM, zespół konsultacyjny 

ETAP I – założenia do Programu 

lipiec 
 2017 r. 

- przyjmowanie zgłoszeń 

pocztą elektroniczną, pocztą 

tradycyjną 

- uwagi wniesione na 

Platformie konsultacji. 

1. Problematyka dotycząca 

dotychczasowej współpracy  

z NGO. 

2. Dobre i złe praktyki. 

3. Wysokość  środków finansowych 

przewidywanych na realizację 

programu współpracy na 2018 r. 

4. Dotychczasowe zapisy uchwały w 

sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy miasta Bytomia z 

organizacjami pozarządowymi” m.in.: 

a) zasady współpracy, 

b) formy współpracy, 

c) priorytetowe zadania publiczne, 

d) sposób realizacji programu, 

e) tryb powoływania i zasady działania 

komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

1. Platforma konsultacji. 

2. strona internetowa gminy Bytom 

www.bytom.pl/ngo. 

3. poczta elektroniczna – do 

organizacji dostępnych  

w bazie e-mailowej. 

4. ogłoszenie w prasie lokalnej 

5. tablica ogłoszeń: UM Bytom – 

Parkowa 2 i Rynek 26/5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Przygotowanie i przekazanie 

informacji o rozpoczęciu konsultacji 

różnymi kanałami. 

2. Przyjmowanie uwag / propozycji do 

„Programu” oraz współpracy  

z organizacjami. 

3. Przygotowanie zbiorczego 

zestawienia wszystkich uwag. 

 

 

lipiec  
2017 r. 

Konsultacje z komórkami 

organizacyjnymi UM i z Bytomską 

Radą Działalności Pożytku 

Publicznego (jeżeli zostanie 

wybrana) 

j.w. Pisma wewnętrzne lub/i poczta 

elektroniczna 

Przyjmowanie uwag/propozycji  

do „Programu”. 



Terminy Formy konsultacji Zakres konsultacji Kanały komunikacji Zadania do wykonania: 
 UM, zespół konsultacyjny 

lipiec  
2017 r. 

nie dotyczy nie dotyczy Pisma wewnętrzne lub/i poczta 

elektroniczna (wyznaczenie osób 

wchodzących w skład zespołu z 

ramienia Urzędu, Rady Działalności 

Pożytku Publicznego /jeżeli zostanie 

powołana/ oraz organizacji 

pozarządowych). 

Powołanie w drodze zarządzenia 

zespołu konsultacyjnego ds. 

opracowania i opiniowania projektu 

„Programu współpracy miasta Bytomia 

z organizacjami pozarządowymi na rok 

2018”, składającego się zarówno  

z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, jak również  

z przedstawicieli Prezydenta Bytomia. 

lipiec - sierpień 
2017 r. 

Spotkania zespołu 

konsultacyjnego ds. opracowania i 

opiniowania projektu „Programu 

współpracy miasta Bytomia z 

organizacjami pozarządowymi na 

rok 2018”.  

1. Problematyka dotycząca 

dotychczasowej współpracy  

z NGO. 

2. Dobre i złe praktyki. 

3. Wysokość  środków finansowych 

przewidywanych na realizację 

programu współpracy na 2018 r. 

4. Dotychczasowe zapisy uchwały w 

sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy miasta Bytomia z 

organizacjami pozarządowymi” 

m.in.: 

a) zasady współpracy, 

b) formy współpracy, 

c) priorytetowe zadania publiczne, 

d) sposób realizacji programu, 

e) tryb powoływania i zasady 

działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert, 

f) analiza nadesłanych uwag. 

Spotkania robocze 1. Sporządzanie protokołów  

ze spotkań; zbieranie 

propozycji/uwag do „Programu”. 

2. Przygotowanie oraz zaopiniowanie  

projektu w oparciu o wniesione 

uwagi/propozycje. 



Terminy Formy konsultacji Zakres konsultacji Kanały komunikacji Zadania do wykonania: 
 UM, zespół konsultacyjny 

ETAP II – projekt uchwały  

wrzesień  
2017 r. 

Konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z 

uchwałą nr XXIX/395/14 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 

marca 2014 r. w sprawie 

określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego 

lub 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 z późn. 

zm. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy miasta Bytomia 

z organizacjami pozarządowymi na rok 

2018”. 

1. Strona BIP gminy Bytom 

2. Strona internetowa gminy Bytom 

www.bytom.pl/ngo. 

3. Tablica ogłoszeń w budynku 

głównym UM oraz przy Rynku 26/5. 

4. Poczta elektroniczna – do 

organizacji dostępnych w bazie  

e-mailowej. 

5. Platforma konsultacji. 

 

- publikacja projektu uchwały, 

- przyjmowanie uwag/propozycji do 

gotowego projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy miasta Bytomia  

z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2018” różnymi kanałami 

komunikacji, w tym: 

- drogą elektroniczną na adres 

pozarzadowe@um.bytom.pl, 

- pisemnie z dopiskiem „konsultacje 

NGO”, 

- na platformie konsultacji, 

w terminie 14 dni od dnia ukazania 

się projektu programu na stronie BIP 

gminy Bytom. 



wrzesień - 
październik 

2017 r. 

W przypadku wniesienia 

dodatkowych uwag - spotkanie 

zespołu konsultacyjnego  

ds. opracowania i opiniowania 

projektu „Programu współpracy 

miasta Bytomia z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018”.  

j.w. Spotkania robocze. przygotowywanie oraz zaopiniowanie  

projektu w oparciu o wniesione uwagi/ 

propozycje. 

październik  
2017 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 1. strona internetowa gminy Bytom 

www.bytom.pl/ngo. 

2. Platforma konsultacji. 

 

1. Przygotowanie protokołu  

z konsultacji. 

2. Publikacja wyników konsultacji. 

3. Przekazanie protokołu z konsultacji 

wraz z projektem programu Radzie 

Miejskiej. 

 

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI – przekazanie projektu uchwały do Rady Miejskiej i uchwalenie Programu do 30 listopada 2017 r. 

 
W przypadku dodatkowych pytań lub informacji prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
Rynek 26/5 
41-902 Bytom  
32 – 388 – 33 – 47 
pozarzadowe@um.bytom.pl 
 
 
UWAGA ! 
Przedstawiony plan może ulec modyfikacjom   
 
 
 
 
 
 
 
 
oprac. Artur Zok 
03.07.2017 r. 


