
Tomice, dnia 2 grudnia 2019 r. 
Szanowni Państwo, 

 
W związku z postanowieniami uchwały Nr  XXXI/246/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 

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 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r., Nr 567, poz. 4371 ze zm.) oraz 
uchwały Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2015 r. poz. 8615) przedstawiam 

WYNIKI 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 668 ze zm.) projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 

 
Konsultacje „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zwanego dalej 
„Programem”, przeprowadzono w terminie od 12 października do 4 listopada 2019 r. zgodnie 
z zasadami określonymi w uchwale Nr XXXI/246/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 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 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r., Nr 567, poz. 4371 ze zm.) oraz 
w uchwale Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2015 r. poz. 8615). 

Konsultacje projektu Programu zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia Nr 
110/2019 Wójta Gminy Tomice z dnia 4 października 2019 r. Ich celem było poznanie opinii i złożenie 
uwag, bądź propozycji dotyczących projektu Programu. 

Projekt Programu oraz formularz konsultacyjny zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Tomice w zakładce „Konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
dostępne w siedzibie Urzędu. 

W wyznaczonym terminie konsultacji formularz konsultacyjny złożyło Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Tomickiej w Tomicach. 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej przedstawiło propozycje dodania do Programu 

nowych działań (zadań) wraz z uzasadnieniem oraz uwagi i opinie o Programie w następującym 
zakresie: 
 
1. Brak zapisu dotyczącego działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii. 

Uzasadnienie propozycji dodania ww. działania: 
Stan powietrza na naszym terenie możemy obserwować  dzięki czujnikowi Airly poprzez stronę 
internetową i nie jest najlepsze, konieczne są działania w zakresie ochrony środowiska – edukacja 
ekologiczna, szkolenia o zagrożeniach z dzikich wysypisk, szkolenia o zanieczyszczeniach 
powietrza oraz zanieczyszczaniu wód powierzchniowych przez źle podłączone szamba lub w ogóle 
brak takich przyłączy (widzimy to w każdej wiosce i czujemy), proponujemy zrobić Gminną Akcję 
Sprzątania np. raz w roku wraz z lokalnymi organizacjami. 

 
2. Brak zapisu dotyczącego działań na rzecz promocji obszaru i zachowania dziedzictwa lokalnego. 

Uzasadnienie propozycji dodania ww. działania: 



Proponujemy stworzenie  tras spacerowych, edukacyjnych oraz odnowienie istniejących szlaków  
turystycznych (czarnego PTTK i rowerowych, m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Doliny 
Karpia i PTTK) mających na celu promocję obszaru i jego walorów turystycznych i kulturowych. 
Proponujemy promować nasze tereny szczególnie obszar Natura 2000, poprzez tworzenie ścieżek 
edukacyjnych, np. szlakiem wikliny, szlak przyrodniczy rzeki Skawy, miejsc widokowych, 
ogólnodostępnych altan i ławeczek  oraz miejsca wypoczynku nad Skawą. Działania z zakresu 
turystyki, wyznaczenia nowych szlaków przyczynią się do rozwoju Gminy. 

 
3. Brak zapisu dotyczącego działalności na rzecz osób starszych. 

Uzasadnienie propozycji dodania ww. działania: 
Na terenie Gminy mamy coraz więcej osób starszych,  warto powołać Radę Seniorów oraz 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, na którego działania można pozyskać środki zewnętrzne m.in. 
z Urzędu Marszałkowskiego i organizacji MILA. 

 
4. Opinia i inne uwagi o projekcie Programu: 

Opinia: trudno powiedzieć 
Uzasadnienie do opinii i inne uwagi do projektu Programu: 
Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi jest ramą współdziałania, ale 
należy więcej tych punktów wspólnie realizować i aktywnie. 
Uwagi do wprowadzenia do działania: 
1. Wprowadzić  regulamin na jakich zasadach można udzielać pożyczek dla organizacji.  
2. W ramach programu konsultacji powinno się zastanowić jak zaaktywizować środowisko 

społeczne do  licznego udziału w konsultacjach i zwiększenia aktywności społecznej. Zapisy 
o konsultacjach na stronie internetowej, BIP i siedzibie  UG są jak widać niewystarczające.  

3. Zrobić szkolenia dla NGO i mieszkańców w jakim celu robione są konsultacje, aby poznać ich 
oczekiwania (od  lat nikt nie bierze w nich udziału). 

4. Dobrze by było do budżetu zarezerwować środki na inicjatywę lokalną, umowę partnerstwa. 
5. Proponujemy zwiększyć budżet dla współpracy z organizacjami pozarządowymi na następny 

rok, szczególnie na nowe zadania, szczególnie osób w wieku emerytalnym oraz podać 
w programie współpracy z NGO konkretne kwoty, a nie ukrywać ich w uchwale  budżetowej 
Gminy.  
 
Projekt Programu oraz propozycje, uwagi i opinie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej 

rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 
13 listopada 2019 r. oraz Rada Gminy Tomice na sesji w dniu 29 listopada 2019 r. 

 
Komisja wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie uwzględnienia w Programie dodatkowego 

działania w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Komisja negatywnie 
zaopiniowała propozycje dodania do Programu działań z zakresu „promocji obszaru i zachowania 
dziedzictwa lokalnego” oraz „działalności na rzecz osób starszych” z uwagi na zapisy projektu 
Programu uwzględniające już przedmiotowe zadania – z zakresu „kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, nazwane 
zgodnie z nazewnictwem ustalonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Odnosząc się do innych uwag i opinii Stowarzyszenia (pkt 4) Komisja uznała, że nie dotyczą one 
projektu Programu. 
 
Rada Gminy Tomice uchwałą Nr XIII/134/2019 przyjęła w dniu 29 listopada 2019 r. „Program 
współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, z uwzględnieniem w § 6 ust 2 pkt 3 nowego zadania 
z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Wójt Gminy Tomice 
( - ) Witold Grabowski 


