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Załącznik nr 1 
do protokołu z konsultacji społecznych 

z dnia 30.10.2019 

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

przeprowadzonych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Somonino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020 
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1. Przedmiot konsultacji społecznych 

W związku z pracami nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Somonino z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020  
i zgodnie z Zarządzeniem Wójta Somonino nr 92/2019 z dnia 10.10.2019 w Gminie Somonino odbyły 
się konsultacje z organizacjami pozarządowymi. 

2. Przebieg konsultacji  
 

2.1.  Badanie ankietowe 
Dla pozyskania informacji źródłowych wykorzystano metodę badania ankietowego. Poniżej 
zaprezentowano szczegóły przebiegu badania:  

 Termin ankietyzacji: 10.10.2019 r. – 28.10.2019 r.  
 Forma badania: badanie ankietowe (kwestionariusz)  
 Sposób publikacji: wersja papierowa i wersja elektroniczna do wypełnienia poprzez stronę 

internetową Urzędu Gminy  
 Kanały dystrybucji: informacja drogą mailową, strona internetowa Urzędu Gminy Somonino, 

czasopismo gminne „NOWINE”, tablica w Urzędzie Gminy Somonino, profil Gminy Somonino na 
Facebooku.  

 Punkt zbiorczy: Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Somonino lub adres e-mail: 
m.skrzypkowska@somonino.pl  





2.2. Formularz ankiety: 

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 92/2019 Wójta Gminy Somonino 

z dnia 10 października 2019 roku 

 

Ankieta w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o  działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

I. Informacja o zgłaszającym uwagi (dobrowolnie): 
 

Imię i Nazwisko  
 

Organizacja  
 

Adres e-mail lub numer 
telefonu do kontaktu 

 
 



 

 

Urząd Gminy Somonino 
 

ul. Ceynowy 21,  83-314 Somonino 
Tel. 58 684-11-21  fax. 58 684-11-44 

e-mail: ug@somonino.pl   www: www.somonino.pl 

 

str. 3 
 

 

II. Proponowane zmiany do zapisów projektu  

Lp. Aktualny zapis 
programu 

(w projekcie) 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

 
III. Inne opinie i uwagi 

 
 
 

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć lub przesłać pocztą lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dn. 

28 października 2019 r. na adres: 

Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino  

e-mail: m.skrzypkowska@somonino.pl   
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Somonino. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest WÓJT GMINY SOMONINO z siedzibą w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 
83-314 Somonino, ug@somonino.pl. 

2. W Gminie Somonino wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@somonino.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
związanego z przeprowadzeniem konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność publiczną. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie 
danych. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa 
trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 

……………………………………… 

czytelny podpis 
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2.3. Wyniki ankiety: 

W wyniku ogłoszonych konsultacji wpłynęły trzy ankiety: 

1) Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Kaszubska”, w której wyrażono zadowolenie z przeprowadzonego 
szkolenia z wypełniania wniosków w konkursach ofert za pomocą narzędzia witkac.pl oraz  
z przeprowadzonego przy okazji spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
 

2)  Stowarzyszenia Aktywni Razem, w której złożono prośbę o informowanie organizacji  
z wyprzedzeniem o planowanym ogłoszeniu konkursu ofert oraz o dodatkowych szkoleniach  
w zakresie wypełniania wniosków. 
 

3) Stowarzyszenia Klubu Sportowego Gryf, w której ujęto następujące propozycje: 

IV. Proponowane zmiany do zapisów projektu  

Lp. Aktualny zapis 
programu (w projekcie) 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1 Rozdział IV pkt 2.5 

 

 

Dopisanie 

d) szkolenie i współzawo-
dnictwo sportowe 
e) wspieranie działań promu-
jących Gminę poprzez upow-
szechnienie sportu 

W gminie działają organizacje zajmujące się 
szkoleniem i udziałem w rozgrywkach 
sportowych. Inne podpunkty nie dają takiej 
możliwości. 

2 Rozdział IX pkt 1. 

 

Dopisanie 

h) ilość i częstotliwość 
planowanych zajęć 

Ważne dla organizacji organizujących zajęcia 
przez cały rok, a nie jednorazowo 

3  
Rozdział VIII pkt 1 

 

 
Powierzenie wykonania zadań 
publicznych - planuje się 
przeznaczyć środki 200 000zł 

Środki w wysokości 100 000 są nieadekwatne 
do zapotrzebowania. Mieszkańcy Gminy 
Somonino oczekują coraz więcej zadań i na 
wyższym poziomie. Środki przeznaczane w 
Gminie Somonino są jednymi z najniższych w 
całym powiecie. 

4  

Rozdział VIII pkt 1 

 

 

 Poprzednie dotacje nie zostały w pełni 
wykorzystane w innych zakresach. Jeżeli 
punkt 1 pozostaje z kwotą 100 000 to podział 
powinien być odpowiedni: 10 000 (kultura i 
sztuka) 10 000 (turystyka i krajoznawstwo), 
80 000 (sport) 
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V. Inne opinie i uwagi 

 
Proponujemy również dopisanie podpunktów w rozdziale V pkt 3 
k) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współpracy 
l) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy Somonino 
m) użyczenie nieruchomości i sprzętu wchodzących w skład mienia Gminy Somonino i GOK oraz Spółek 
Gminnych na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego 
n) szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych poszerzające ich umiejętności zarządzania 
organizacjami 
o) utworzenie i współdziałanie w zakresie  doradczym i inicjatywnym z Gminną Radą Organizacji 
Pozarządowych 
W programie współpracy należy w szczególny nacisk położyć na zwiększenie środków finansowych na 
zlecenie zadań organizacjom pozarządowym. Obecne środki są niewystarczające żeby mieszkańcom gminy 
przedstawić atrakcyjną ofertę.  
Mieszkańcy mają coraz większe wymagania i zwiększa się ich zainteresowanie do udziału we wszelkich 
zajęciach. 
 

 

3. Spotkanie warsztatowe i informacyjne  
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W czasie trwania konsultacji, w dniu 17.10.2019 w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie z obsługi narzędzia 
internetowego Witkac.pl do składania ofert w konkursach. Przy tej okazji uczestniczący przedstawiciele 
organizacji pozarządowych zostali dodatkowo poinformowani o trwających pracach nad projektem Rocznego 
Programu Współpracy oraz o możliwości złożenia ankiety konsultacyjnej.  
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4. Wnioski i podsumowanie: 

4.1. W trakcie prowadzenia konsultacji społecznych wykorzystano różnorodne kanały komunikacji,  
w tym:  informacje przekazywane drogą elektroniczną, w wersji papierowej, rozmowach 
bezpośrednich z przedstawicielami NGO.  
 

4.2. Konsultacje były prowadzone stosunkowo długo, 18 dni jednak informacja ta umykała 
zainteresowanym w tzw. „szumie informacyjnym”. W przyszłości należy zintensyfikować kontakt  
w organizacjami poprzez spotkania informacyjne oraz bezpośrednie rozmowy, gdyż te są najbardziej 
skuteczne. 

 
4.3. We wszystkich otrzymanych ankietach powieliła się informacja o pozytywnym odbiorze 

bezpośrednich spotkań lub potrzebie spotkań konsultacyjnych i szkoleń dla organizacji 
pozarządowych. 

 
4.4.  Wszystkie uwagi zostały poddane analizie przez Urząd Gminy. W projekcie Rocznego Programu 

Współpracy zostały uwzględnione następujące propozycje zmian: 
 
Rozdział IV punkt 2.2.5, dopisano: 

d) szkolenie i współzawodnictwo sportowe 
e) wspieranie działań promujących gminę poprzez upowszechnianie sportu 

 
Rozdział V pkt 3, dopisano: 

d) udostępnianie budynków użyteczności publicznej do realizacji bezpłatnych działań organizacji 
pozarządowych na rzecz mieszkańców 
g) szkolenia, doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej w przygotowaniu 
projektów i pisaniu wniosków, 
 

Rozdział IX punkt 1 
 

g) Ilość odbytych zajęć, warsztatów i innych form wsparcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządziła Marta Skrzypkowska, 
Podinsp. ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy 


