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Wójt Gminy Kunice  
informuje, że  

ZAKOŃCZONO KONSULTACJE  

 

Zakończono konsultacje  projektu „Programu współpracy Gminy Kunice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021”. 

 

Konsultacje projektu programu  prowadzone były  w okresie od 07 października 2020 

roku do 26 października 2020 roku. Z uwagi na panującą w kraju  sytuacją epidemii  

COVID-19,  nie zorganizowano otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego   

z organizacjami. 

 

W czasie trwania konsultacji,  zgłoszono 1  propozycję zmian w projekcie „Programu 

współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Zmiana nie została uwzględniona. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, przedstawiony zostanie Radzie Gminy Kunice do uchwalenia.  

 

W załączeniu protokół  z dnia 13.11.2020 roku z przeprowadzenia konsultacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunice, dnia 13.11.2020 r. 

 

 



PP.0006.4. 5.2020 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI  

 

Zakończono konsultacje  projektu „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021”. 

Konsultacje projektu Programu  prowadzone były  w okresie od 07 października 2020 

roku do 26 października 2020 roku w niżej wymienionych formach: 

1. Propozycje zmian i uwag do projektu programu można było  zgłaszać pisemnie na  formularzu 

konsultacji, 

• bezpośrednio w  Urzędzie Gminy w Kunicach przy ulicy Gwarnej 1, w godzinach od 8.00 do 

14.00, 

• przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1,  

59-216 Kunice, z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami na rok 

2021” 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kunice@kunice.pl, wpisując  

w temacie  wiadomości „Konsultacje programu współpracy z organizacjami na rok 2021” 

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: 

- na stronie internetowej Gminy Kunice www.kunice.pl w  zakładce: „Dla mieszkańca”,  „organizacje 

pozarządowe”, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce:  „Inne”, „organizacje pozarządowe”,  

-  w siedzibie Urzędu Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, na tablicy ogłoszeń. 

 

Z uwagi na panującą w kraju  sytuacją  epidemiczną związaną z koronawirusem,  nie 

zorganizowano  otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego  z organizacjami. 

 

W czasie trwania konsultacji, pisemnie w dniu 26.10.2020 r. zgłoszono 1  propozycję 

zmian w projekcie „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.  

Zmiana dotyczyła: 

§ 9 - zaproponowano zwiększenie wysokości środków finansowych w przeliczeniu  

na 1 Beneficjenta programu, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota 

zaplanowana wynosi 3.000,00 zł. Uwagi nie uwzględniono. 

 

§ 2 ust. 2 - cele szczegółowe do realizacji w 2021 roku – zaproponowano dopisanie punktu  

f) w następującym brzmieniu - pomocy w pisaniu, tworzeniu wniosków, pomoc  

w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.  

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ w § 5  pkt 2) programu wpisane są  formy 

współpracy z organizacjami, które dotyczą proponowanych zmian,  między innymi:  

 e)  współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

h)  organizacji i współorganizacji przedsięwzięć mających na celu organizowanie szkoleń, 

warsztatów, konferencji, prowadzenie doradztwa.       

 

 

mailto:kunice@kunice.pl
http://www.kunice.pl/


Analiza proponowanego przydziału środków na 1 Beneficjenta Programu. 

 

Według Raportu o stanie gminy Kunice za rok 2019 liczba ludności ogółem, wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r. wynosiła 6.591 mieszkańców. 

Struktura ludności wg wieku przedstawia się następująco: 

Dzieci – 1380, tj. 21% ogółem ludności, 

Dorośli – 4163, tj. 63 % ogółem ludności, 

Emeryci – 1048 tj. 16 % ogółem ludności, 

 

Na realizację „Programu współpracy gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zaplanowano kwotę 

ogółem 40.000 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosi 6,07 zł. 

Środki na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zaplanowano  w wysokości 

7.000,00 zł. Po przeliczeniu, kwota  na realizację tego zakresu, na 1 Beneficjenta -  emeryta wynosi 

6,68 zł. 

Na działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 

2021 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Działania z tego zakresu skierowane są do wszystkich 

mieszkańców gminy tj. do 6.591 mieszkańców. Kwota przypadająca na 1 mieszkańca to 1,52 zł. 

Działanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym skierowane  

są głównie do dzieci i młodzieży tj. do grupy 1380 mieszkańców. Po podzieleniu zaplanowanej   

w programie kwoty 20.000,00 zł, na 1 Beneficjenta programu przypada kwota 14,49 zł. 

Z  danych pozyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach wynika,  

iż z pomocy ośrodka korzysta ok. 200 osób - niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kunice.  Kwota 

przeznaczona w programie na 2021 na realizację działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

wynosi  3.000, 00 zł. Z wyliczenia wynika, że na 1 Beneficjenta programu, z tego zakresu przypada  

kwota w wysokości 15,00 zł.  

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na rok 2021 zaplanowano środki finansowe  

na realizację „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w wysokości ogółem 6,07 zł. Najniższa stawka  

na 1 Beneficjenta programu przypada na działania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego tj. w wysokości 1,52 zł. Natomiast najwyższa stawka  

na 1 Beneficjenta Programu wynosi 15,00 zł i jest przeznaczona na działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Podsumowując  powyższe należy stwierdzić, że zgłoszona propozycja zmiany wysokości 

środków finansowych na rok 2021  w przeliczeniu na 1 Beneficjenta Programu w zakresie działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych nie ma uzasadnienia. Zatem zmiana nie została uwzględniona. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kunice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021”, bez zmian po konsultacjach,  przedstawiony zostanie Radzie 

Gminy Kunice do uchwalenia.  

Kunice, dnia 13.11.2020  

 

Sporządziła: Lilla Banach 

Insp. ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 


