CAS-III.062.2.2020

Białystok, 02 listopada 2020 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do wiadomości sprawozdanie z konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok.

Podstawa prawna

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o:
1) art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
2) postanowienia uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 282/2010 poz. 3597).

Adresaci
i uczestnicy konsultacji

Adresatem konsultacji były organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057) prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.
Uczestnikami otwartego spotkania konsultacyjnego byli:
a) przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku - pracownicy Centrum
Aktywności Społecznej, w tym pełnomocnik Prezydenta Miasta
Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
b) przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ośrodka Wspierania
Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia „Szukamy Polski”,
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział
Białostocki, Stowarzyszenia „Podlascy Seniorzy”.

Termin konsultacji
Formy upowszechnienia
informacji
o konsultacjach

25 września – 5 października 2020 roku
Projekt uchwały wraz z ankietą konsultacyjną został podany do publicznej
wiadomości poprzez:
a) opublikowanie na portalach miejskich: www.bialystok.pl w zakładce
"Konsultacje z NGO" oraz na www.cas.bialystok.pl w zakładce
"Współpraca z NGO/Program współpracy";
b) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1;

c) rozesłanie pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym
znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji
Pozarządowych.
Metody i formy
konsultacji

Konsultacje były realizowane poprzez:
1) otwarte spotkanie konsultacyjne dnia 1 października 2020 r.
2) zebranie opinii organizacji pozarządowych przekazane w formie
pisemnej za pośrednictwem Ankiety konsultacyjnej – w Załączniku
znajduje się informacja o wynikach opinii.

Jednostka organizacyjna
Urzędu odpowiedzialna
za przeprowadzenie
konsultacji

Centrum Aktywności Społecznej

Załącznik

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Dotychczasowy
przepis

Propozycja przepisu

Uzasadnienie przepisu

Wynik konsultacji

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok
§13. Ustala się
priorytetowe zadania
w zakresie ochrony
środowiska

§14. Ustala się
priorytetowe zadania

Dodanie pkt. 4) do:
§ 13. „Ustala się
priorytetowe zadania
w zakresie ochrony
środowiska”
4) wspieranie realizacji
ustawy o
przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności
(Dz. U. z 2019 r. poz.
1680)

18 września 2019 r.
weszła w życie ustawa
o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności
(art. 5-14 weszły w
życie 1 marca 2020 r.)
określająca zasady
postępowania z
żywnością oraz
obowiązku
sprzedawców
żywności w celu
przeciwdziałania
marnowaniu żywności
oraz negatywnym
skutkom społecznym,
środowiskowym i
ekonomicznym
generowanym przez
marnowanie.

Dodanie pkt. 7) do:
§14. Ustala się

W odpowiedzi
na potrzebę

Propozycję
uwzględniono.
W §13. dodano pkt 10)
w brzmieniu:
„wspieranie realizacji
ustawy z dnia 19 lipca
2019 r.
o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności
(Dz. U. z 2020
poz. 1645)”.

Propozycja nie została
uwzględniona, gdyż jej

w zakresie ochrony
zdrowia

priorytetowe zadania
w zakresie ochrony
zdrowia:
7) promowanie
postaw zdrowego
żywienia poprzez
edukację kulinarną
z propagowaniem idei
zero waste

Prezydent Miasta
dr hab. Tadeusz Truskolaski

propagowania
zdrowego stylu życia
wśród mieszkańców
Białegostoku
połączonej
z promowaniem
kultury
niemarnowania
żywności.

treści mieszczą się
merytorycznie w §14.
pkt 2): „realizacja
celów wynikających
z ustawy z dnia
11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym
(Dz. U. z 2019 r.
poz. 2365 ze zm.)”.

