04.05.2022r.

Plan konsultacji
nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok *
Terminy
06.05.2022r. –
12.06.2022r.

Formy konsultacji
−
−

- I etap
−

−

06.05.2022r. –
12.06.2022r.

13.06.2022r. 30.06.2022r.

przyjmowanie zgłoszeń pocztą
elektroniczną, pocztą papierową
wpisy na Platformie Konsultacji
Społecznych
zgłoszenia podczas spotkań
hybrydowych
z przedstawicielami organizacji
pozarządowych przy wsparciu
katowickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych, ul.
Kopernika 14:
24 maja (wtorek), g. 15.00
25 maja (środa), g. 10.00
zebranie uwag/propozycji od
Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w
Katowicach

Zakres konsultacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

cel główny i cele szczegółowe
programu;
zasady współpracy;
zakres przedmiotowy;
formy współpracy
priorytetowe zadania publiczne;
sposób realizacji programu;
sposób oceny realizacji
programu;
tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert

Konsultacje z komórkami
organizacyjnymi UMK – realizatorami
Programu w 2022 r.

j.w.

Konsultacje z komórkami
organizacyjnymi UMK – realizatorami
Programu w 2022 r.

Przekazanie
uwag/wniosków/propozycji
organizacji pozarządowych do analizy
przez komórki organizacyjne UMK

Kanały komunikacji

Zadania do wykonania dla WPS

portal miejski - Katowice.eu, zakładka
Platforma Konsultacji Społecznych oraz
zakładka: Dla mieszkańca › Zaangażuj
się › Współpraca z NGO,
2. poczta elektroniczna – do organizacji
dostępnych w bazie, do Rady Pożytku
3. spotkania z NGO przy wsparciu
Centrum Organizacji Pozarządowych
4. ogłoszenie w bezpłatnym miesięczniku
„Nasze Katowice” (czerwiec),
5. portal ngo.pl
6. media społecznościowe, w tym
Facebook – profil Pełnomocnika ds.
Organizacji Pozarządowych, Katowice –
oficjalny profil miasta
7. pośrednictwo poprzez Powiatową Radę
Działalności Pożytku Publicznego w
Katowicach
Pisma wewnętrzne

−

−

Przyjmowanie uwag / propozycji do
Programu;

Pisma wewnętrzne

−

Korespondencja z komórkami
organizacyjnymi UMK w przypadku propozycji
realizacji nowych zadań lub modyfikacji zadań
istniejących – zebranie opinii w zakresie
nowych zadań/ich modyfikacji

1.

−

−

Przekazanie informacji o rozpoczęciu
konsultacji z wykorzystaniem różnych
kanałów komunikacji;
Przyjmowanie uwag / propozycji do Programu
w trakcie spotkań hybrydowych i
przekazywanych drogą elektroniczną;
Zbiorczy wykaz propozycji/uwag do Programu
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13.07.2022r.

Pomiędzy
15.07.202210.08.2022r.
Termin
uwzględnia
ewentualne
przesunięcia w
terminach
wcześniejszych
etapów

11.08.2022r.-

Posiedzenie Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w
Katowicach

Publikacja/przesłanie
projektu Programu
w oparciu o uwagi/wnioski
wniesione przez organizacje
pozarządowe
wraz z wynikami I etapu konsultacji

Przedstawienie projektu Programu
oraz wyników I etapu konsultacji
uwzględniające stanowisko
poszczególnych komórek
organizacyjnych UMK

Informacja przesłana drogą elektroniczną do
Członków Rady w ramach zaproszenia na
posiedzenie

Nie dotyczy

1.

−

2.
1.
2.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−

portal miejski - Katowice.eu, zakładka
Platforma Konsultacji Społecznych oraz
zakładka: Dla mieszkańca › Zaangażuj
się › Współpraca z NGO,
poczta elektroniczna – do organizacji
dostępnych w bazie,
pośrednictwo poprzez Centrum
Organizacji Pozarządowych,
media społecznościowe

Obieg wewnętrzny dokumentów;

−
−

−

26.08.2022r.
−
26.08.2022r. –
09.09.2022r.
(14 dni)

Konsultacje zgodnie z Uchwałą nr
LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z
dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu
konsultowania z Powiatową Radą
Działalności Pożytku Publicznego w
Katowicach lub organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektu aktów prawa
miejscowego.

− Projekt Programu współpracy

3.

miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi na 2023 rok;
1.
2.
3.

portal miejski - Katowice.eu, zakładka
Platforma Konsultacji Społecznych oraz
zakładka: Dla mieszkańca › Zaangażuj
się › Współpraca z NGO,
poczta elektroniczna – do organizacji
dostępnych w bazie,
pośrednictwo poprzez Centrum
Organizacji Pozarządowych,
portal społecznościowy na Facebooku –
profil Pełnomocnika PMK ds. NGO,
Katowice – oficjalny profil miasta

−

−
−

Zaproszenie na posiedzenie; przygotowanie
zbiorczego zestawienia uwag/propozycji do
Programu 2023 wraz z projektem Programu w
wersji roboczej,
Zaproszenie Naczelników wydziałów, do
których wpłynęły wnioski/propozycje od
organizacji pozarządowych, na posiedzenie
Rady Pożytku
Przygotowanie projektu Programu;
Akceptacja treści projektu Programu przez
nadzorującego Wiceprezydenta M. Katowice

Przygotowanie projektu uchwały wraz całą
dokumentacją, akceptacja projektu zgodnie z
obiegiem dokumentów w UM Katowice;
Wniesienie sprawy na posiedzenie
Prezydenta Miasta Katowice;
Publikacja projektu Programu na Platformie
Konsultacji Społecznych po akceptacji przez
Prezydenta Miasta Katowice (26.08);
Przyjmowanie Formularzy zgłoszenia opinii;
Zaopiniowanie projektu uchwały przez
Powiatową Radę Działalności Pożytku
Publicznego w Katowicach;
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09.09.2022r.17.09.2022r.

Konsultacje z komórkami
organizacyjnymi UMK – realizatorami
Programu w 2022 r.

Ustalenie ostatecznej treści
Programu w oparciu o wniesione
uwagi/propozycje oraz kwot
planowanych na poszczególne
zadania publiczne

Pisma wewnętrzne

−

−

−
20.09.2022r. -

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obieg wewnętrzny dokumentów;

−

01.10.2022r.
−

13.10.2022r.

Opiniowanie projektu Programu
przez Komisję Polityki Społecznej

Nie dotyczy

Publikacja wyników konsultacji - portal
miejski - Katowice.eu, zakładka Platforma
Konsultacji Społecznych
Pisma wewnętrzne

zebranie uwag/opinii od organizacji
i Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Katowicach oraz przekazanie
ich do rozpatrzenia do właściwych komórek
organizacyjnych UMK;
zebranie informacji na temat środków
finansowych planowanych przez wydziały na
realizację zadań publicznych wpisanych do
Programu;
przygotowanie zbiorczego zestawienia kwot
przeznaczonych na realizację Programu;
przekazanie projektu Programu wraz całą
dokumentacją do akceptacji zgodnie z
obiegiem dokumentów w UM Katowice;
wniesienie sprawy na posiedzenie Prezydenta
Miasta Katowice;

publikacja wyników konsultacji na PKS
Udział w posiedzeniu Komisji Naczelnika WPS
i Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych

27.10.2022r. – Sesja Rady Miasta Katowice,
planowana data wniesienia na sesję RM projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Osoba odpowiedzialna za konsultacje projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022: Agnieszka Lis Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Rynek 1, pok. 808, tel. 32 2593-746, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu

* plan konsultacji może być aktualizowany w zakresie terminów, form konsultacji oraz dodatkowych spotkań w razie zgłoszenia takiej potrzeby

Sporządziła: Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
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