
 

 

 

                                                                                                           Kętrzyn, dnia 3 listopada 2021 r. 

 
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH –  

Roczny Program Współpracy na rok 2022                                

 

Przedstawiam wyniki KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”. 

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn                  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                       

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok” 

prowadzono na podstawie Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 

2010 roku 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 i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                     

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Przeprowadzenie konsultacji ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 300/2021 Burmistrza Miasta 

Kętrzyn z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji 

projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”. 

Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia od 14 października 2021 r. do dnia                    

21 października 2021 r. w formie zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców.  

Projekt programu wraz z załącznikami zamieszczono w ogłoszeniu na stronie miasta                                 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie. 

Materiały te były też dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 

11-400 Kętrzyn, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 7:00–15:00; wtorek - piątek: 7:30–

15:30. 



 

 

 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji zgłoszono następujące uwagi do 

projektu programu: 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Sztama” 

1) § 6 pkt 1 ust 1 dodanie podpunktu i) profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową 
i ciąż wśród nastolatek – wskazany punkt nie został dopisany, ponieważ ppkt a) i b) już 
obejmuje szeroko rozumianą profilaktykę. Ponadto w rocznym programie § 6 ust. 1 pkt 
3 ppkt a i c również obejmuje zmniejszanie zagrożeń wśród dzieci i młodzieży; 
 

2) § 6 pkt 1 ust. 2 dodanie podpunktu g) wspieranie wymiany międzykulturowej - 
wskazany punkt nie został dopisany, ponieważ zadania z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego oraz zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
już obejmują wymieniony zakres; 

 
3) § 6 pkt 1 ust. 3 dodanie podpunktu h) edukacja antydyskryminacyjna - wskazany punkt 

nie zostanie dopisany, ponieważ zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty                                                  
i wychowania już obejmują wymieniony zakres; 

 
4) § 6 pkt 1 ust. 3 dodanie podpunktu i) wspieranie aktywności mieszkańców i promocja 

aktywnego spędzania czasu wolnego - wskazany punkt nie zostanie dopisany, 
ponieważ zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii już obejmują wymieniony zakres; 

 
5) § 6 pkt 1 ust 3 ppkt c – upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży zamienić na 

zapis „upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców miasta” wskazana zmiana nie 
zostanie uwzględniona ze względu na to, że jak sama nazwa wskazuje nauka, 
edukacja, oświata i wychowanie priorytetem są dzieci i młodzież; 

 
6) § 6 pkt 1 ust 6 ppkt a i c – zamiana słowa „narkomanii” na „narkotyków” zostanie 

uwzględniona, natomiast pozostała uwaga dotycząca dopisania słowa „przemocy” jest 
już uwzględniona w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 
2022, na podstawie którego realizowane są zadania w tym zakresie. 
 
                                                                                 

                                                        Burmistrz Miasta 
                                                       (-) Ryszard Niedziółka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Katarzyna Kopeć 


