
(Projekt)
Uchwała nr....72014

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia października 2014 r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2015
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014r.poz.ll 18 ze zm.), w związku z art. 18 ust.
2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r póz.
594 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§1

Przyjąć „Program współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2015 / organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds. organizacjł"0<5^arządowych

mgr tyfórta Grzywocz-Owoc



Załącznik do Uchwały Nr 72014
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia... ...2014 r.

Program współpracy miasta Siemianowice Śląskie
na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

l.Cel

Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją
publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
2. Stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz

społeczności lokalnych.
3. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję.
4. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,

szczególnie w zakresie samopomocy.

2. Zasady współpracy

Współpraca miasta Siemianowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie opiera się na następujących zasadach:

1. Zasadzie pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami
programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak
najlepszych efektów w realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy.

2. Zasadzie suwerenności oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów
i zadań.

3. Zasadzie partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie
podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem
wytyczonych celów.

4. Zasadzie efekty\vności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

5. Zasadzie uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad
współpracy opartych na równych jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania
publicznego.



3. Zakres przedmiotowy

Współpraca obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie miasta Siemianowice
Śląskie bądź na rzecz jego mieszkańców, zwane dalej „organizacjami". Program dotyczy
zadań określonych w art. 4 ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych samorządu,
realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania miasta na prawach powiatu.

4. Formy współpracy

Współpraca odbywała się w formie współpracy finansowej i pozafinansowej:

Możliwości współpracy finansowej

1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych, w szczególności w formach
wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Możliwości współpracy pozafinansowej

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków.

2. Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet
miasta w szczególności przez wsparcie doradcze przy przygotowywaniu wniosków.

3. Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Urząd
Miasta, jak i organizacje.

4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
5. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
6. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji w zespołach o charakterze doradczym

i inicjatywnym.
7. Udostępnianie na podstawie odrębnych umów oraz odpowiednich zarządzeń,

pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu Miasta, oraz miejskich jednostek
organizacyjnych w celu odbywania spotkań, seminariów, konferencji, na warunkach
określonych przepisami wewnętrznymi.

8. Wspólne tworzenie internetowego portalu „Siemianowicki Informator Organizacji
Pozarządowych" - www.siop.siemianowice.pl. Organizacje mogą przesyłać
informacje za pomocą przekazu elektronicznego do Urzędu Miasta w celu ich
publikacji na stronie internetowej.

9. Promocja aktywności społeczności lokalnej poprzez możliwość publikacji informacji
dotyczących działalności organizacji w Internetowym Portalu Informacyjnym
www.siemianowice.pl i Siemianowickim Informatorze Organizacji Pozarządowych
oraz uczestnictwa lub współpracy przy organizacji imprez okolicznościowych.

10. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje.
11. Wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności i wspólnego wspierania działań

służących zaspokojeniu potrzeb.

5. Priorytetowe zadania publiczne

Do priorytetowych zadań miasta Siemianowice Śląskie w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności



pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
działającymi na terenie miasta Siemianowice Śląskie, bądź na rzecz jego mieszkańców
należą:

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
w szczególności:
- upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców miasta,
- edukacja artystyczna dzieci i młodzieży w zakresie kultury,
-wspieranie w zakresie kultury organizatorów wypoczynku zimowego i letniego dzieci
i młodzieży.
2. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

w szczególności:
- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

poprzez warsztaty ekologiczne,
- promowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację ekologiczną.
3. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności:
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałanie

przemocy w rodzinie.
4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności:
- edukacja w zakresie wiedzy o uzależnieniach.
5. W zakresie działalności na rzecz niepełnosprawnych, w szczególności:
- rehabi l i tac ja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie
i intelektualnie oraz osób dotkniętych chorobami prowadzącymi do niepełnosprawności,
a także organizowanie pomocy i działania profilaktyczne związane z ochroną i promocją
zdrowia.
6. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w szczególności:
- prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie

materialnym, świetlic integracyjnych, połączonych z dożywianiem i pomocą materialną,
-organizacja posiłków i udzielanie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej:
najbiedniejszym i bezdomnym, rodzinom wielodzietnym i osobom starszym,
-rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej.
7. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności:
- wspieranie szkolenia sportowego i udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych
dyscyplinach sportowych - sekcjami priorytetowymi są: hokej na trawie i piłka nożna.
- wspieranie działań na rzecz korekty wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym.
8.W zakresie podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności:
-integracja i aktywizacja osób starszych,
-edukacja w ramach zajęć prowadzonych dla osób w wieku poprodukcyjnym.
9. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności:
-promocja, organizacja i edukacja w zakresie wolontariatu w szczególności wśród dzieci,
młodzieży i osób starszych.

6. Okres realizacji programu

Program współpracy jest realizowany od l stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

7. Sposób realizacji programu

Program jest realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta merytorycznie
odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wybranej



dziedzinie, w szczególności poprzez zlecanie realizacji zadań, konsultowanie projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
organizowanie wspólnych spotkań i szkoleń oraz promowanie trzeciego sektora, tj. sektora
organizacji pozarządowych.

8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi
800 000 zł, przy czyni ostateczna wysokość tych środków zostanie określona w uchwale
budżetowej na rok 2015.

9. Sposób oceny realizacji programu

Ocena realizacji Programu będzie dokonana na podstawie uwag i wniosków
przekazanych przez organizacje oraz analizy wykonania Programu współpracy miasta
Siemianowice Śląskie na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

W sprawozdaniu z realizacji Programu zostaną zawarte następujące informacje:

1. Ilość, rodzaj oraz zakres działalności organizacji w obszarach współpracy z gminą.
2. Ilość aktów prawa miejscowego, które zostały poddane konsultacjom na podstawie

uchwały nr 666/2010 w sprawie „określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz radami działalności pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji"
oraz ilość aktów prawa miejscowego poddanych konsultacjom społecznym na
podstawie uchwały nr 262/2012 w sprawie „zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Siemianowic Śląskich".

3. Ilość przeprowadzonych spotkań i szkoleń dla organizacji.
4. Ilość przedsięwzięć realizowanych we współpracy miasta z organizacjami.
5. Ilość organizacji społecznych (rozumianych zgodnie z art. 5 § 2 pkt. 5 KPA), w tym

stowarzyszeń, korzystających z lokali o preferencyjnych stawkach czynszowych
wynajmowanych przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne.

Do oceny realizacji programu stosowane będą następujące mierniki:

1. Ilość ofert, które spełniły wymogi formalne w otwartych konkursach ofert, do ilości
złożonych ofert w otwartych konkursach ofert.

2. Ilość złożonych wniosków w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do ilości podpisanych umów.

3. Ilość złożonych wniosków z własnej inicjatywy na podstawie art. 12 ustawy
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do ogłoszonych konkursów
1 przyznanych dotacji w tym trybie ustawy.

4. Ilość zrealizowanych zadań dofinansowanych z dotacji do podpisanych umów.
5. Wysokość kwot przekazanych na dotacje do wysokości środków wykorzystanych

przez stowarzyszenia.
6. Wartość pomocy rzeczowej udzielonej organizacjom społecznym (rozumianym

zgodnie z art. 5 § 2 pkt. 5 KPA), w tym stowarzyszeniom, mierzonej jako różnica
wartości minimalnego czynszu za najem lokali, wyznaczonego odpowiednimi



Zarządzeniami Prezydenta, a faktycznie pobraną przez Urząd Miasta lub miejskie
jednostki organizacyjne opłatą.

10. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Program współpracy został opracowany w oparciu o „Program współpracy miasta
Siemianowice Śląskie na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji.

W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji Program został poddany
konsultacjom zgodnie z Uchwałą nr 666/2010 w sprawie „określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji". Opis przebiegu
konsultacji oraz ich wyniki zostaną opisane i załączone do projektu Programu w postaci
protokołu po zakończeniu procedury konsultacji.

11. Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

1. Tryb powoływania;
- Komisje konkursowe będą powoływane zgodnie z obszarami wymienionymi

w pkt. 5 załącznika do uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy miasta
Siemianowice Śląskie na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".-
zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

2. Zasady działania Komisji konkursowych:
- Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
- Komisja powinna liczyć min. 3 członków.
- W pracach Komisji nie może brać udziału osoba będąca członkiem podmiotu

ubiegającego się o dotacje przeznaczone na wspieranie realizacji zadania
publicznego w danym obszarze, w tym celu składa stosowne oświadczenie na
pierwszym posiedzeniu Komisji.

- Posiedzenia prowadzone są przez Przewodniczącego lub Zastępcę
Przewodniczącego Komisji.

- Termin i miejsce pierwszego posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący lub
Zastępca Przewodniczącego Komisji.

- Terminy następnych posiedzeń ustala Przewodniczący lub Zastępca
Przewodniczącego Komisji podczas posiedzenia.

- Na posiedzeniu, Komisja opiniuje oferty, a następnie przedkłada propozycje
Prezydentowi Miasta.

- Regulamin opiniowania ofert konkursowych zostanie przyjęty zarządzeniem Prezydenta
Miasta i będzie stanowił załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

- Z posiedzeń Komisji będą sporządzane protokoły.
- Protokoły z posiedzeń Komisji, oświadczenia oraz inne dokumenty będą

przechowywane w merytorycznie odpowiedzialnych komórkach organizacyjnych Urzędu
Miasta.



12. Postanowienia końcowe

1. Organizacja po otrzymaniu dotacji, realizując zadanie jest zobowiązana do
zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu
zadania przez miasto Siemianowice Śląskie.

2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania niniejszego Programu
Współpracy są zgłaszane, w formie pisemnej, Prezydentowi Miasta Siemianowice
Śląskie.

3. Uwagi, wnioski i propozycje o których mowa w ust. 2 powyżej będą wykorzystane do
usprawnienia bieżącej współpracy z organizacjami.

Pełnomocnik Prezydenta Miastada.

a Grzywocz-Owoc



Uzasadnienie

Do przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2015
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Misją samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

W społeczeństwie demokratycznym praca na rzecz środowiska lokalnego rozszerza się poza

obszar władzy. Trzeci sektor coraz aktywniej zaznacza swą obecność w życiu miasta.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi jest jednym z czynników

podnoszenia poziomu naszej lokalnej społeczności siemianowickiej. Dlatego też zgodnie

z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustalono zasady współpracy

przy realizacji zadań publicznych przez administrację i organizacje pozarządowe.

Zasady te zawiera opracowany na podstawie wytycznych określonych w wyżej

wymienionej Ustawie „Program współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2015

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Efektem współpracy będzie optymalne

wykorzystanie środków budżetowych Miasta Siemianowice Śląskie przeznaczonych na

zadania publiczne przy jednoczesnym czerpaniu z bogactw inicjatyw powstających w wielu

środowiskach lokalnych.

Pełnomocnik PrazAa Miasta

•»gr M


