
 

 PROTOKÓŁ  

z dnia 6 listopada 2020 roku 

z  przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi  na 2021 rok 

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi 
w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy 
Mosina ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, 

czyli  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie.  

Termin konsultacji wyznaczono od 14 października do 30 października 2020 roku. 

W dniu 14 października 2020r. na stronie internetowej www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, na profilu Facebook Gmina Mosina oraz na platformie https://mosina.konsultacjejst.pl/ 
opublikowano ogłoszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące możliwości zgłaszania uwag i opinii do Rocznego Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  na 2021 rok. Informacje w sprawie konsultacji można było także uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 2, 62-050 Mosina (pasaż w Rynku) oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 28 u inspektora 
ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.        



 

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały konsultowanego Programu, 
przedstawiając je na załączonym do ogłoszenia formularzu.  Forma i miejsce konsultacji obejmowało zgłoszenia:   
a) elektronicznie na adres e-mail: jakub.modrzyski@mosina.pl, 
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, 
c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu. 
d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/ 
 

W wyznaczonym terminie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły dwa formularze za pośrednictwem poczty 
e-mail od Stowarzyszenia 4aktivelife oraz opinia Fundacji Inicjatyw Lokalnych i Akademickich za pośrednictwem platformy 
https://mosina.konsultacjejst.pl/- nie wnosząca uwag do Programu. 

Dwie z nadesłanych uwag, opinii i propozycji zostały uwzględnione w dokumencie,  zapisy trzeciej uwagi, opinii, propozycji wpisują 
się w zapisy projektu uchwały „Rocznego programu Współpracy (…) na rok 2021” . 

Szczegółowe zestawienie nadesłanych konsultacji społecznych wraz z ostatecznym stanowiskiem przedstawione zostało w tabeli 
stanowiącej załącznik do protokołu.  

 

 

 

 

 

 

https://mosina.konsultacjejst.pl/-


 

Załącznik nr 1 do Protokołu z dnia 6 listopada 2020 roku 

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych zostały złożone następujące uwagi, opinie, propozycje do Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok: 

Lp. Droga wysłania 
informacji 

Organizacja 
zgłaszająca 
uwagi 

Sugerowana zmiana Uzasadnienie zgłaszającego Stanowisko 

1. Mailowo  - na 
adres: 
jakub.modrzyski
@mosina.pl 

Stowarzyszenie 
4activelife 

Dot. Rozdział 2, Cele programu 
par. 4. p. 2 
Proponuje uzupełnić zapis wg. 
poniższej treści: Proponuje dodać 
pp. 7) i 8) o odpowiednich 
treściach: 
7) Edukacji w zakresie szeroko 
rozumianej ochrony środowiska 
naturalnego, kształtowania 
publicznych terenów zielonych, 
ochronie powietrza i 
zagospodarowania wód 
opadowych 
8) Edukacji w zakresie ładu 
przestrzennego, wizerunku 
przestrzeni publicznej, 
kształtowania wrażliwości 
mieszkańców w kontekście 
własnego, indywidualnego 
udziału w tworzeniu wizerunku 
ulicy, osiedla, miasta. 

 

Proponowane zapisy poszerzają 
dotychczasowe cele programu o nowe, 
niezwykle ważne dla rozwoju gminy 
zadania. Ochrona środowiska w 
kontekście smogu, niedoboru wody nie 
wymaga szerokiej rekomendacji, Po 
prostu trzeba tym zainteresować zarówno 
NGO jak i samych mieszkańców 
mobilizując ich do powoływania grup 
nieformalnych. 

Z kolei problem ładu przestrzennego w 
Gminie Mosina wymaga podjęcia 
konkretnego działania, które ma szanse 
odnieść sukces przy mozolnej zapewne 
pracy u podstaw. To właśnie zadanie dla 
NGO-ów, grup nieformalnych, które 
wsparte przez Gminę dotrą z dobrymi 
praktykami do szerokiego grona 
odbiorców zmieniając ich m.in. 
„banerową mentalność” 
upowszechniając godne powielenia 
przykłady rozwiązań zastosowanych w 

Uwzględniono/ 
zmieniony zapis  w 
Rozdziale 2, paragrafie 
4, pkt 2, ppkt.1) brzmi: 

kształtowanie 
społeczeństwa 
obywatelskiego na 
terenie Gminy Mosina 
poprzez tworzenie 
warunków do powstania 
inicjatyw lokalnych, 
wsparcie aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców, 
umacnianie 
w świadomości 
społecznej poczucia 
odpowiedzialności za 
siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz 
jej tradycje, 
promowanie 



 

wielu miastach w Polsce i Europie .                                                                            społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez 
wspieranie aktywności 
społeczności lokalnych, 
edukację np. w zakresie 
ochrony środowiska 
naturalnego i ładu 
przestrzennego. 

   Dot. Rozdział 4 Priorytetowe 
działania publiczne 
par. 8. p. 2 

W nawiązaniu do zmian 
zaproponowanych w par. 2 p. 2 
proponuje uzupełnić zapis par. 8 
p.2 wg. poniższej treści: 

Proponuje dodać p. 7) o treści: 
a) organizacja warsztatów, 
happeningów oraz innych 
niestandardowych form edukacji 
w zakresie ochrony środowiska, 
powietrza, wykorzystywania wód 
opadowych 
b) organizacja konkursów na 
najlepiej zagospodarowane pod 
względem zieleniarskim publiczne 
tereny prywatne (przedogródki, 
ogrodzenia, parkingi, mini skwery 
itp.) 
c) organizacja konkursów dla 

Proponowane zmiany wynikają z 
zaproponowanego wcześniej  poszerzenia 
listy priorytetowych zadań publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwzględniono 
- W rozdziale 4, 
paragrafie 8, pkt.2, 
dodano podpunkt 7 w 
brzmieniu: 
ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego. 
 
  

 



 

uczniów w zakresie wiedzy i 
umiejętności dotyczących 
ochrony środowiska, tworzenia 
zieleni publicznej oraz dbania o jej 
stan 
d) organizacja konkursów na 
lokalne inicjatywy grup 
nieformalnych proponujących 
inne formy edukacji sąsiedzkiej, 
uświadamiania o poziomie 
zagrożeń i skutków 
zanieczyszczenia powietrza, braku 
retencji wód opadowych 
 
___________________________ 
Proponuje dodać p. 8 o treści 
a) organizacja warsztatów dla 
właścicieli lokali handlowych, 
usługowych, firm z zakresu 
skuteczności reklamy 
outdoorowej, jej percepcji w 
przestrzeni publicznej, 
uwarunkowań prawnych i 
społecznych wykorzystywania 
przestrzeni prywatnej leżącej 
jednocześnie w przestrzeni 
publicznej na cele reklamowe, 
b)organizacja konkursów na 
najlepsze szyldy, alternatywne 
formy reklam przestrzennych, 
potykacze 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
p.8 - uwzględniono: 

Zgłoszone propozycje 
wpisują się w ramowe 
założenia zadania 
priorytetowego 
zawartego  w rozdziale 
4, paragrafie 8, pkt.3, 
ppkt. 5f*, zawarte w 
projekcie uchwały 
Rocznego Programu 
Współpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi na 2021 
rok, nie ma potrzeby 
tworzenia odrębnego 



 

c) zlecenie opieki nad słupami 
ogłoszeniowymi w kontekście ich 
estetyki i zasad umieszczania na 
nich ogłoszeń zgodnie z 
ustalonym regulaminem oraz 
harmonogramem eksploatacji ( 
cykliczne usuwanie starych ulotek 
i plakatów, nauka sposobu 
umieszczania ogłoszeń) 
d) organizacja konkursów dla 
uczniów z zakresu tworzenia 
małych form architektonicznych, 
ich roli w przestrzeni publicznej 
oraz dbania o ich stan przez 
mieszkańców 
e) Stworzenie katalogu dobrych 
praktyk dla mieszkańców w 
zakresie ładu przestrzennego 
tworzonego przez indywidualne 
elementy architektury: balkony, 
ogrodzenia, okna, numery posesji 
f) edukacji w zakresie ładu 
przestrzennego, wizerunku 
przestrzeni publicznej, 
kształtowania wrażliwości 
mieszkańców w kontekście 
własnego, indywidualnego 
udziału w tworzeniu wizerunku 
ulicy, osiedla, miasta. 
g) organizacja warsztatów dla 
zainteresowanych mieszkańców z 

punktu. 

 

*czyli: 5) zadania w 
zakresie nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania 
dzieci i młodzieży, w 
szczególności: 

f) wykonywanie innych 
zadań wynikających z 
bieżących potrzeb 
społeczności lokalnej z 
zakresu nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych; 



 

zakresu identyfikacji 
przestrzennej, jej roli w strukturze 
miasta  w kontekście 
bezpieczeństwa, estetyki, 
tworzenia wizerunku miasta 
przyjaznego mieszkańcom i 
odwiedzającym 

2.  Za 
pośrednictwem 
platformy 
https://mosina.ko
nsultacjejst.pl/) 

Fundacja 
Inicjatyw 
Lokalnych  
i Akademickich 

Brak uwag Brak uwag Nie dotyczy 

 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokół sporządził: Jakub Modrzyński – inspektor ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
 

 


