

Uchwała nr…./2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia ….. grudnia 2011 r.

W sprawie: częściowej zmiany załącznika do uchwały nr 127/2011 „Program współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Zmiany w załączniku do uchwały „Program współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” poprzez zmianę zapisu:

w punkcie: „4. Formy współpracy”, który otrzymuje brzmienie:

Wśród form współpracy wyróżniamy formy współpracy finansowej i pozafinansowej:

Możliwości współpracy finansowej 

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

Możliwości współpracy pozafinansowej

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

Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Miasta.
Udział, w miarę możliwości organizacji, w działaniach programowych samorządu.
Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Urząd Miasta, jak i organizacje.
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
Konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
Udostępnianie na podstawie odrębnych umów pomieszczeń będących w dyspozycji gminy, w celach odbywania spotkań, seminariów, konferencji, na warunkach określonych przepisami wewnętrznymi. 
Wspólne tworzenie internetowego portalu „Siemianowicki Informator Organizacji Pozarządowych” w ramach strony internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Organizacje pozarządowe mogą przesyłać informacje za pomocą przekazu elektronicznego do Urzędu Miasta w celu ich publikacji na stronie internetowej.
Promocja aktywności społeczności lokalnej poprzez możliwość publikacji informacji dotyczących działalności organizacji w Internetowym Serwisie Informacyjnym „Puls Miasta” i Siemianowickim Informatorze Organizacji Pozarządowych oraz uczestnictwa lub współpracy przy organizacji imprez okolicznościowych.
Profesjonalizacja trzeciego sektora poprzez działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe.
Wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności i wspólnego wspierania działań służących zaspokojeniu potrzeb.

oraz w „Postanowieniach końcowych” skreśla się ppkt. 1 i wpisuje się ppkt. 2 jako ppkt. 1, ppkt. 3 jako ppkt. 2, ppkt. 4 jako ppkt. 3:

	Organizacja w okresie otrzymania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia 
w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Miasto Siemianowice Śląskie.

Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania niniejszego Programu Współpracy są zgłaszane, w formie pisemnej, Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
	Uwagi, wnioski i propozycje o których mowa w ust. 3, będą wykorzystane 
do usprawnienia bieżącej współpracy. 


§ 2

Pozostała treść załącznika do uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	

