
Wyniki konsultacji projektu rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.

Zgodnie z art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony wart. 5
ust. S, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust. 3.

Działając zgodnie z uchwałą nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca
2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi wart.3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Zarządzeniem Nr l1S/B/2021 z dnia 23 września 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock
przedstawił do konsultacji projekt rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina
Serock z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, wniosków, a także
zgłaszania propozycji zmian do przedstawionego projektu programu. Informację
o konsultacjach wraz z załączonym projektem programu zamieszczono na stronie internetowej
www.serock.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Serock.

Konsultacje trwały od 24 września 2021r. do 8 października 2021r. W terminie
wskazanym w ogłoszeniu o przedstawieniu do konsultacji rocznego projektu programu
współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022r., stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr l1S/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23 września 2021 r., do Urzędu Miasta i Gminy Serock
wpłynęły uwagi dotyczące przedłożonego projektu programu zgłoszone przez Stowarzyszenie
Serocka Akademia Seniora oraz Stowarzyszenie Radiowe "Serock".

Uwagi Stowarzyszenia Serocka Akademia Seniora dotyczyły organizacji praktycznych
warsztatów dla osób starszych w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych, jak również organizacji
zajęć dla osób starszych dotyczących:

- pomocy niemedycznej: program pomocy w depresji, lęku,
- sytuacji stresowych: lęk egzystencjalny,
- psychologicznych aspektów pandemii i sposobów radzenia sobie zjej negatywnymi skutkami,
- spotkania i wykłady z lekarzami pedagogiki specjalistycznej.

Zgłoszone przez Stowarzyszenie Serocka Akademia Seniora do projektu rocznego programu
współpracy ww. uwagi dotyczą bezpośrednio realizacji zadania publicznego. Wskazane przez

http://www.serock.pl.


Serocką Akademię Seniora uwagi znajdują odzwierciedlenie w priorytetowych zadaniach
publicznych na 2022 rok określonych w §8 pkt 7 projektu programu.

W ramach prowadzonych konsultacji do przedłożonego projektu programu uwagi
zgłosiło również Stowarzyszenie Radiowe IISerock".
Zgłoszone przez ww. Stowarzyszenie uwagi dotyczą:

1) wprowadzenia w Rozdziale 5- Formy współpracy możliwości korzystania z własności
intelektualnej: herbu, flagi, identyfikacji wizualnej (znanej też jako brandbook), know
how, zbiorów wiedzy (np. źródła historyczne, teksty patriotyczne).

2) dodania w Rozdziale 8- Sposób realizacji programu, "możliwości kształtowania
programu również w trakcie trwania przez możliwość składania propozycji ofert
w trakcie trwania programu. "

Odnosząc się do propozycji wprowadzenia w Rozdziale 5- Formy współpracy, możliwości
korzystania z własności intelektualnej: herbu, flagi, identyfikacji wizualnej (znanej też jako
brandbook), know how, zbiorów wiedzy (np. źródła historyczne, teksty patriotyczne), należy
wskazać, że zgodnie z §5 ust. 1 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock, pieczę nad symbolami
gminy sprawuje Burmistrz. Ponadto zgodnie z §3 ust. 2 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Serock z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Księgi Znaku Miasta i Gminy Serock
oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Serock, instytucje i podmioty
niewymienione w powyższym zarządzeniu, mogą stosować Księgę Znaku Miasta i Gminy
Serock po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Biorąc pod uwagę powyższe,
możliwość korzystania z własności intelektualnej gminy została określona w ww.
dokumentach. Nie zachodzi zatem konieczność wprowadzenia proponowanych zapisów do
treści programu współpracy na rok 2022.

Odnosząc się do propozycji dodania w Rozdziale 8- Sposób realizacji programu,
"możliwości kształtowania programu również w trakcie trwania przez możliwość składania
propozycji ofert w trakcie trwania programu" należy zauważyć, że otwarte konkursy ofert na
realizację zadania publicznego są ogłaszane w trakcie trwania programu. Powyższa uwaga
znajduje odzwierciedlenie w treści projektu rocznego programu współpracy.

Ponadto Stowarzyszenie Radiowe lISerock" zwróciło się także z dodaniem w rozdziale 6-
Priorytetowe zadania publiczne współpracy w zakresie:

1. Stworzenie Klubu krótkofalarskiego, który pozwala na:
a) szkolenie (młodzieży, dorosłych- bez ograniczeń wiekowych),
b) organizowanie zawodów krótkofalarskich,
c) integrację,
d) organizowanie wy kładów/ prelekcji,
e) pracę terenową,
f) tworzenie konstrukcji.

2. Budowa przemiennika UKF, która pozwala:
a) na używanie urządzeń o małej mocy w komunikacji na duże odległości- bez

integracji z innymi sieciami,
b) po integracji z siecią przemienników, możliwy jest zasięg globalny.



W szczególności budowa przemiennika powoduje następujące efekty:
c) redukcję urządzeń o znacznej mocy,
d) redukcję anten,
e) redukcję mocy wielkiej częstotliwości w środowisku.

3. MASR- Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa, która pozwala na:
a) płynną komunikację w obrębie kraju,
b) niezależną łączność- bez użycia konwencjonalnych środków- jak sieci

telekomunikacyjne,
c) koordynowanie działań w obszarze współpracy z innymi samorządami (MASR jest

częścią Sieci EmCom).

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje strefę zadań publicznych
określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.).Wskazane przez Stowarzyszenie
propozycje współpracy wykraczają poza sferę zadań określoną w ww. katalogu.

Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programy zgłoszone
w ramach konsultacji były przedmiotem analizy w celu opracowania zmian do projektu
programu.

BURMIS

Artur Borkowski
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