projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11, w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn.
zm.) po konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyjąć Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert

Id: 5B951E6F-0A75-4018-8D76-8520122E3A5A. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia....................2021 r.
Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Wstęp
W celu zapewnienia przejrzystości oraz ułatwienia prowadzenia dialogu pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi corocznie Gmina Miasta Jaworzna opracowuje dokument pod nazwą
„Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”, w którym określone zostają: cele, zasady, formy współpracy
oraz priorytetowe kierunki działania. Niniejszy Program jest kontynuacją dotychczasowych
doświadczeń. Powstał w oparciu o zdobytą wiedzę i praktykę, jako wyraz wspólnego dążenia Gminy
Miasta Jaworzna i organizacji pozarządowych do zaspokajania potrzeb mieszkańców Jaworzna.
Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność obywateli. Działalność organizacji
pozarządowych znacząco wpływa na rozwój miasta i jakość życia jego mieszkańców, aktywizuje
społeczność lokalną oraz sprzyja budowaniu odpowiedzialności społecznej. Sytuacja zagrożenia
epidemicznego związana z pandemią koronawirusa pokazała, jak bardzo potrzebna jest szeroka
współpraca wielu środowisk, a organizacje społeczeństwa obywatelskiego wykazały się wyjątkową
postawą odpowiedzialności i pokazały ogromną wolę działania.
Rada Miejska w Jaworznie przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze
zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie
się rozwijała.
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi jest elementem
lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program określa:
1) cel główny i cele szczegółowe,
2) przedmiotowy zakres oraz priorytetowe zadania publiczne,
3) formy i zasady współpracy,
4) sposób realizacji Programu,
5) sposób tworzenia oraz przebieg konsultacji,
6) okres realizacji,
7) wysokość środków planowanych na jego realizację,
8) tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert,
9) sposób oceny realizacji Programu.
3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
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1) ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.),
2) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
3) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego,
4) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Jaworzna,
5) Forum Organizacji Pozarządowych – spotkanie organu administracji samorządowej
z organizacjami, w celu wymiany informacji i poglądów dotyczących wzajemnej współpracy.
4. Obszar współpracy władz samorządowych i organizacji obejmuje sferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
5. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
6. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu w 2022 roku wynosi
2 000 000,00 zł.
Rozdział II.
Cel główny, cele szczegółowe i przedmiotowy zakres Programu oraz priorytetowe zadania
publiczne
§2
1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy miasta Jaworzna
z organizacjami pozarządowymi, które są jednym ze strategicznych partnerów miasta,
w prowadzeniu działań mających na celu rozwój miasta Jaworzna i poprawę jakości życia jego
mieszkańców poprzez zwiększenie ich partycypacji w realizacji zadań publicznych.
2. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
1) upowszechnianie modelu realizacji zadań publicznych w drodze współpracy sektora
obywatelskiego z samorządem lokalnym jako przynoszącego wymierne skutki w poprawie jakości
życia mieszkańców Miasta,
2) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans w realizacji zadań publicznych
poprzez powierzanie i wspieranie zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków
na ich realizację,
3) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnych,
4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6) zwiększenie efektywności działań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społecznych
dzięki wspólnej ich realizacji i dobremu ich rozpoznaniu,
7) budowanie dialogu społecznego,
8) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
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9) pomoc merytoryczna
stowarzyszeń,

i techniczna

dla

organizacji,

również

przy

zakładaniu

nowych

10) integrację lokalnych środowisk,
11) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania,
12) pomoc Miasta w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów przez organizacje,
13) uwzględnianie opinii organizacji w procesie decyzyjnym Miasta.
3. Zakres przedmiotowy realizowanych zadań publicznych w 2022 roku, obejmuje współpracę
z organizacjami w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie.
4. Priorytetowe zadania publiczne, które Miasto będzie wspierać w 2022 roku w miarę potrzeb
i możliwości finansowych:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
4) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,
5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) wypoczynek dzieci i młodzieży,
8) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711),
9) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
12) turystyka i krajoznawstwo,
13) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
14) działalność charytatywna,
15) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
16) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
17) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
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Rozdział III.
Zasady i formy współpracy oraz sposób realizacji Programu
§3
1. Współpraca Miasta z organizacjami oraz
publicznego odbywa się w oparciu o zasady:

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

1) pomocniczości - co oznacza, że samorząd udziela pomocy tylko w niezbędnym zakresie,
nie wyręcza obywateli i organizacji w sprawach, które mogą samodzielnie rozwiązać,
2) suwerenności stron - co oznacza poszanowanie autonomii organizacji i nieingerowanie
w ich sprawy wewnętrzne,
3) partnerstwa - co oznacza wspólne identyfikowanie problemów, definiowanie zadań oraz
wypracowywanie najlepszych rozwiązań,
4) uczciwej konkurencji i jawności - co oznacza równy dostęp do informacji oraz stosowanie
równych wobec wszystkich kryteriów wyboru realizatorów zadania publicznego,
5) efektywności - co oznacza dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji
zadań publicznych, przy poniesieniu niezbędnych kosztów.
2. Współpraca z organizacjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
ma charakter finansowy i pozafinansowy.
3. Formy współpracy Miasta z organizacjami:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
3) konsultowanie projektów
statutowych organizacji,

aktów

normatywnych

w dziedzinach

dotyczących

działalności

4) tworzenie zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,
5) promowanie działalności organizacji.
4. Program jest realizowany poprzez:
1) powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje,
2) wsparcie merytoryczne organizacji przez Miasto,
3) prowadzenie i aktualizację serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Jaworznie,
4) udzielanie rekomendacji organizacjom
się o dofinansowanie z innych źródeł,

współpracującym

z Miastem,

które

ubiegają

5) współpracę z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie,
6) organizowanie
Pozarządowych,

lub

współorganizowanie

minimum

raz

w roku,

Forum

Organizacji

7) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych, których tematyka wiąże
się z realizacją Programu, np. poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, środków technicznych
itp.,
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8) organizowanie lub współudział w organizowaniu szkoleń, konferencji, spotkań służących
wymianie doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania
i profesjonalizację działań organizacji,
9) promowanie działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu,
10) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowych organizacji,
11) tworzenie w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji
publicznej.
Rozdział IV.
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji
§4
1. Prace nad przygotowaniem Programu obejmują realizację następujących działań:
1) przygotowanie informacji na temat planowanych środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych,
2) opracowanie projektu Programu,
3) przekazanie projektu Programu do zaopiniowania przez Gminną Radę Działalności Pożytku
Publicznego w Jaworznie,
4) skierowanie projektu Programu do zaopiniowania przez Kolegium Konsultacyjne Prezydenta
Miasta Jaworzna,
5) umieszczenie projektu Programu wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii (w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, na okres 10 dni w zakładce „Konsultacje Społeczne”.
2. Projekt Programu w okresie od dnia …............................ 2021 r. do dnia …...............................
2021 r. podlegał konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. W trakcie konsultacji, o których mowa w ust. 2 organizacje pozarządowe wniosły / nie wniosły uwag
do projektu Programu.
4. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie wniosła/nie wniosła uwag do projektu
Programu.
5. Wyniki konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Rozdział V.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
§5
1. Do oceny ofert złożonych przez organizacje w otwartym konkursie ofert, powołane zostaną
odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna, komisje konkursowe.
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2. Wyboru przedstawicieli organizacji dokonuje się w sposób losowy na podstawie listy osób
zgłoszonych przez organizacje.
3. Ocena projektów odbywa się w sposób jawny, na podstawie kryteriów oceny wniosków zawartych
w zaproszeniu do składania ofert.
4. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert
i przedstawia je w formie protokołu z proponowaną wysokością przyznanej dotacji, w ciągu 5 dni
roboczych następujących po dniu ostatniego posiedzenia komisji Prezydentowi lub jego Zastępcy
do zatwierdzenia.
5. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ¾ liczby członków.
W przypadku braku większości rozstrzyga głos przewodniczącego.
6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Jaworzna, po zapoznaniu się z opinią
komisji konkursowej.
7. Wyniki postępowania konkursowego zostaną podane do publicznej wiadomości.
8. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Rozdział VI.
Ocena i ewaluacja
§6
1. Oceny realizacji Programu dokonuje się na podstawie wartości osiągniętych mierników realizacji
Programu, o których mowa w § 6 ust. 2.
2. Miernikami efektywności realizacji Programu są uzyskane informacje dotyczące liczby:
1) organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2) ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
3) zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych,
4) zrealizowanych zadań publicznych we współpracy z organizacjami,
5) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację tych zadań.
3. Na podstawie sprawozdania z realizacji, oceny ewaluacji Programu oraz po zebraniu uwag o jego
realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny Program.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
Programu.
Przedłożony Program jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę pomiędzy
samorządem, a trzecim sektorem na poziomie lokalnym. Określa cele, zasady, formy oraz zakres
współpracy organów samorządowych Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi.
Wskazuje również prognozowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację
oraz reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym i niefinansowym. Jest podstawą polityki
Miasta wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zmierzającej
do zapewnienia im jak najlepszych możliwości działania.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie nie wniosła uwag do projektu Programu.
Podjęcie uchwały jest zadaniem obligatoryjnym, nie powodującym zwiększenia zatrudnienia
w administracji publicznej, a środki finansowe na realizację Programu ujęte zostaną w projekcie
budżetu Miasta Jaworzna na 2022 r.

Jaworzno, ...................... 2021 r.
Opracował: Naczelnik Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej - Marcin Koziarz.
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