
INFORMACJA Z KONSULTACJI 
projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2023 rok 
 

Wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych do realizacji w ramach programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok został przygotowany w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie, 

ze względu na rodzaj zadania publicznego, wydziałami Urzędu Miasta oraz miejską jednostką organizacyjną. 

Wykaz udostępniono od 4 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piły. 

Ponadto informację Prezydenta Miasta Piły zapraszającą organizacje pozarządowe do zapoznania się ze 

wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych zaplanowanych do ujęcia w programie współpracy 

na 2023 rok zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach www.pila.pl oraz 

www.konsultacjespoleczne.pila.pl. 
Do 31 sierpnia 2022 r. organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione, odnosząc się do ww. wykazu, mogły 

zgłaszać propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w ramach programu współpracy na  

2023 rok. Zgłoszenia przyjmowano w formie elektronicznej poprzez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl  

lub w formie papierowej, na formularzu zamieszczonym do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej,  

na stronach www.konsultacjespoleczne.pila.pl oraz www.pila.pl, który należało wypełnić i złożyć/przesłać  

do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.  

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery propozycje zadań, zgłoszone przez jedną organizację pozarządową: 

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła. Wydział merytoryczny przeanalizował propozycje 

w zakresie realizacji zadań oraz możliwości planowanego budżetu. Propozycje wpisują się w planowany zakres 

przedmiotowy współpracy w ramach Programu. Zestawienie zgłoszonych propozycji wraz ze stanowiskiem 

Urzędu Miasta Piły zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.pila.pl, w zakładce dla 

organizacji pozarządowych oraz portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Pisemną informację przesłano 

również do zgłaszającego. 
 

W dniu 11 października 2022 roku Prezydent Miasta Piły podjął Zarządzenie Nr 1904(475)22 w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta 

Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2023 rok. Termin konsultacji ustalono od dnia 14 października 2022 roku do dnia 28 października 2022 roku. 

Materiał do zaopiniowania został przekazany Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły  

w formie papierowej lub elektronicznej. 
 

Zarządzenie o prowadzonych konsultacjach wraz z projektem Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego 

programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły  

w panelu dla organizacji pozarządowych, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu 

www.konsultacjespoleczne.pila.pl. 
 

Na posiedzeniu w dniu 24 października 2022 r. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu 

współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 rok. 
 

Informacja z konsultacji oraz opinia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły zostaną 

przedłożone Radzie Miasta Piły wraz z projektem uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy miasta 

Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2023 rok na sesji Rady Miasta Piły w listopadzie 2022 roku. 
 

W załączeniu: 
1/ Opinia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły do projektu Uchwały Rady Miasta Piły  

w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 
 

Piła, 2 Listopada 2022 r. 

Sporządziła: Agata Kamińska    Z-CA DYREKTORA 

Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich 

/-/ Teresa Jakubowska 



 

G M I N N A  R A DA  D Z I A Ł A L N O Ś C I  
POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA PIŁY 

 

Piła, 24 października 2022 r. 

 
 

 

 

 

 

OPINIA 

 

 
Dotyczy: projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta 

Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok, będącej załącznikiem do Zarządzenia  

Nr 1904(475)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 października 2022 roku 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 24 października 2022 roku Gminna Rada Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Piły, po zapoznaniu się z zapisami konsultowanego dokumentu, 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego 

programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Gminnej Rady 

 

 

/-/ Mieczysław Augustyn 


