UCHWALA NR XLI/ 15512021
RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 30 listopada 2021r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wspolpracy Gminy Miasto Woclawek
z organizacjami pozazqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wotontariacie, na rok2022

z

dnia 24

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U,
22021 r. poz, 1372, 18U), art. 12 pkt 11 iart.92 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 cierwca 19g8 r. o
samozqdzie powiatowym (Dz. U, 22020t.poZ.920,22021r. poz, 1038, 1834) oraz art.5a ust. 1 ustawy
zdnia24kwietnia2003r.odzialalno6cipo2ytkupublicznegoiowolontariacie(Dz. rJ.z2020r.poz.105i,
22021 r, poz. 1038, poz. 1243, poz. 1S35)

uchwala siq, co nastqpuje:

$ 1. Pzyjmuje sig Roczny Program wsp6lpracy Gminy Miasto Woclawek z organizacjami
pozazqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnii
2003 r. o

dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok2022w bzmieniu okreSlonym w zalqczniku
do
niniejszej uchwaly.

$ 2. wykonanie uchwaly powieza sig prezydentowi Miasta woclawek.
$ 3.1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
2. Uchwala podlega podaniu do publicznejwiadomo6ci poprzezogloszenie w Biuletynie
Informacji
Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.

ZalEcznik
do Uchwaty Nr XLI/155/2021
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 30 listopada 2021 r.

Roczny Program wspolpracy Gminy Miasto Wloclawek z organizacjami pozazqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poiytku
pubf icznego i o wolontariacie, na rok2022.
Rozdzial I
Postanowienia ogolne
$ 1. llekrod w uchwale jest mowa o:
1) ustawie rozumie sig pzez to ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U.22020 r. poz. 1057,22021 r. poz. 1038, poz.1243,po2.

-

1

2)

535);

-

Programie
rozumie sig pzez to Roczny Program wspolpracy Gminy Miasto Wloclawek
zorganizaqami pozazqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

i

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

3) organizacjach 4)
5)
6)

rozumie siq

o wolontariacie, na rok2022;

pzez to organizacje pozazqdowe oraz podmioty

wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy;
konkursie - rozumie sig pzez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 11 ustawy;
komisji
rozumie sig pzez to komisjq konkursowq powolan4 pnez prezydentb Miasta
woclawek do opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie ofert;
Mie6cie - rozumie sig pzez to Gminq Miasto Woclawek,

-

Rozdzial ll
Cel gl6wny i cele szczegolowe Programu

$ 2. 1 Celem glownym Programu jest zaspokajanie potzeb spolecznych mieszkancow Miasta oraz
wzmacnianie rozwoju spoleczeristwa obywatelskiego popzez budowanie
po m

i

gdzy

astem a org an izacj ami pozazqdowym i.
2. W yznacza siq nastgpujqce cele szczegolowe prog ram
M

i

umacnianie partnerstwa

i

u

:

1) ksztaltowanie lokalnego spoleczeistwa obywatelskiego

i

wspomaganie rozwoju spolecznoSci

lokalnych:
a) wsparcie dzialari spolecznych i inicjatyw obywatelskich na necz Miasta i rozwoju wigzi lokalnych
onz poczucia pzynalezno6ci mieszkancow do spoleczno6ci lokalnej Miasta,

b) zwigkszenie

roli organizacji pozazqdowych w realizacjizadan publiiznych,
twozenie warunk6w do zwigkszania aktywnoSci spolecznej mieszkafic6w Miasta,

c)
d) promocjq postaw obywatelskich i prospolecznych oraz umacnianie w Swiadomosci

spolecznej
poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje otoczenie, wspolnotg lokaln4
e) zwigkszenie udzialu mieszkaicow w rozwiqzywaniu lokalnych proutemow,
twozenie warunkow do wyrownywania szans zyciowych osob z niepelnosprawno5ciami - czlonkow
spolecznoSci Miasta, w kazdym aspekcie zycia spolecznego i rozwoju osobistego,
g) pzeciwdzialanie dyskryminacji i wykluczeniu spolecznemu,
h) wspieranie twozenia infrashuktury spolecznej.
2) podnoszenie skutecznoSci i efektywnosci dzialanw sfeze zadaipublicznych,
3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im r6wnych z innymi podmiotami szans w realizacji
zadafi publicznych,

f)

4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych dzialan na zecz Miasta oraz florzenie systemowych
rozwiqzart dla wa2nych problemow spolecznych,
5) uzupelnienie dzialafi Miasta,

6) zwiqkszenie aktywnoSci organizacji w pozyskiwaniu Srodkow pozabudzetowych,

7) efektywne i skuteczne realizowanie zadan publicznych wspolnie z organizacjami zgodnie zzasadq
subsydiarnoSci.

Rozdzial lll
Zasady wspolpracy z organizacjami
S

3.

1. Wspolpraca Miasta z organizacjami prowadzona jest z poszanowaniem zasad pomocniczoSci,

suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji ijawnoSci.

2.

Zasada pomocniczo6ci

i

2e

stron oznacza,
Miasto respektujqc
odrgbnoSc i suwerenno5i organizacji, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiqzywania
problemow spolecznych, w tym nalezqcych do sfery zadart publicznych i w takim zakresie wspolpracuje
suwerennosci

z tymi organizacjami, a takze wspiera ich dzialalnoSc oraz umozliwia realizacjq zadan publicznych na
zasadach i w formie okreSlonej w ustawie.
3. Zasada partnerstwa oznacza, ze organizacje

-

oraz wedlug trybu wynikajqcego z odrgbnych pzepis6w

iw formie okreSlonej w ustawie
uczestniczq w identyfikowaniu i definiowaniu

na zasadach

-

problemow spolecznych, wypracowaniu sposobow ich rozwiqzywania oraz wykonywania zadan
publicznych.

4. Zasada efektywnoSci i uczciwej konkurencji oznacza, ze Miasto pzy wykozystaniu Srodkow
publicznych pzestzega zasady uczciwej konkurencji
zachowaniem wymogow okre6lonych
w pzepisach ustawy o finansach publicznych.
5. Zasada jawnoSci oznacza, ze Miasto udostgpnia informacje o zamiarach, celach i Srodkach
Wzeznaczonych na realizacjg zadafi publicznych, w ktorych mozliwa jest wspolpraca z organizacjami
onz o kosztach realizacji zadan publicznych juz prowadzonych w tym zakresie pzez jednosiki podlbgb

z

lub nadzorowane Wzez Miasto.

Rozdzial lV
Zakres pzedmiotowy
$ 4. Pzedmiotem wspolpracy Miasta zorganizaqamijest realizaqazadan publicznych w zakresie:

1)

pomocy spolecznej o,az dzialalnosci

na rz:ecz rodziny, maciezynitwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
ochrony i promocji zdrowia oraz dzialan na Eeczosob z niepelnosprawno5ciami;
pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym;
kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego;
upowszechniania kulfury fizycznej i sportu wnzz rozwojem sportu oraz turystykq:
ekologii i ochrony zwiezqt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego;
budowania spoleczefistwa obywatelskiego i stymulowania aktywno6cispolecznosci lokalnej;

2)
3)
4)
5)
9)
l)
8) udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacja w zakresie zwiqkszenia SwiadomoSci
prawnej spoleczenstwa;
9) wspierania dziatai narzeczseniorow;
10) wspieranie dziatan w zakresie rewitalizacji;
11) pozqdku i bezpieczenstwa publicznego.

Rozdzial V
Formy wspolpracy
$ 5.

1 . Wspofpraca

z organizacjami prowadzona jest w formie finansowej i pozafinansowej.
2' Wspolpraca w formie.finansowej polega na zlecaniu organizacjom ziadaipublicznych po4zez:

1) powiezanie realizacji zadania publicznego poprzezudzielanie dotacji na sfinansowanie jego
realizacji;

2) wspieranie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji

na dofinansowanie jego

realizacji;

3, Powiezanie oraz wspieranie realizacji zadah publicznych, o ktorych mowa w ust, 2 odbywa siq
po pzeprowadzeniu konkursu ofert, chyba ze pzepisy odrgbne pzewidujq inny tryb zlecania
zadan. Organizacje mogq rowniez z wlasnej inicjatywy zlo?yt wniosek o realizacjg zadania
publicznego,

4. Wsp6lpraca

w formie pozafinansowej polega na:

1) wzajemnym informowaniu

o

planowanych kierunkach dzialalnoSci wraz

z

informacjami

o potencjalnych zrodlach finansowania bqdz dofinansowania;

2) informowaniu

i

konsultowaniu kierunk6w rozwoju Miasta, dzialafi inwestycyjnych
spolecznych realizowanych pzy udziale Srodkow Unii Europejskiejoraz konsultowanie aktow
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowych tych organizacji;
i

3) zapewnieniu obslugi oraz dzialania serwisu informacyjnego na stronie internetowej Miasta
www.wloclawek.pl onz shonie internetowej Woclawskiego Centrum Organizacji
Pozazqdowych

i

Wolontariatu www,cop.wloclawek.pl wtaz

z elektronicznqbazq

danych

o organizacjach dzialajqcych na terenie Miasta;

4) promocjiosiqgniqc idzialalno5ciorganizacji naEeczmieszkaficow

Miasta oraz informowanie

o real izowan y ch pzez organ izacje projektach ;
5) popularyzowaniu dzialalnoSci organizacji popzez,,Kampanig 1%";
6) wspieraniu dzialalnoSci Miejskiej

Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego, jako organu

konsu ltacyjnego, opi n iod awczego i doradczego

;

t) wspoldzialaniu z Woclawskq Radq Senior6w;
8) wspolpracy z Lokalnq Grupq Dzialania;

e) wsp6tdzialaniu w realizacjizadafi publicznych (patronaty, rekomendacje, realizacja projekt6w

partnerskich, opinie

dla organizacji wspolpracujqcych z Miastem

ubiegajqcych sig

o dofinansowanie z innych 2rodelni2 budzet Miasta);
10) wspoldzialaniu w zakresie lokalnych strategii i polityk;

wspieraniu dzialafi majqcych

11)

na celu stwozenie

warunkow

dla rozwoju

lokalnej

pzedsigbiorczosci, propagowania prospolecznych postaw w6rod pzedsigbiorcow;
12) podej mowan iu oraz wspieran i u dzialan prom ujEcych Miasto
13) dzialaniach zmierzajqcych do ochrony praw konsumentow;
14) wspieraniu dialogu obywatelskiego
Miasta iorganizacji;

i

;

wspolpracy migdzysektorowej

w ramach

wsp6lpracy

15) dzialaniu na zecz: integracji europejskiej, mniejszo6ci narodowych, rozwijania kontaktow,
16)
17)

r6wnego traktowania i wsp6lpracy migdzy spoleczeristwam i ;
realizacji zadari uzupelniajqcych system pomocy spolecznej i ekonomii spolecznej w Miescie,
twozeniu wspolnych zespol6w
charakteze doradczym inicjatywnym- zlozonych
z pzedstawicieli organizacji oraz wlaSciwych organ6w administracji publicznej.

i

o

Rozdzial Vl
Priorytetowe zadan ia publiczne
$

0

Ot<r_e-s]1

sig nastgpujqce priorytetowe zadania publiczne realizowane we wspolpra cy zorganizacjami

w roku2022:
1) w zakresie pomocy spolecznej orazdzialalnosci na zeczrodziny, maciezynstwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka:

a) zapewnienie uslug opiekuriczych
z zaburzeniami psych

b)

c)

d)

oraz specjalistycznych uslug opiekunczych osobom

iczn ym i w m iejscu zam ieszkan ia

zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych;
prowadzenie placowek wsparcia dziennego;

;

e)

0

g)

asystent osoby niepelnosprawnej;
prowadzenie warsztatow terapii zajqciowej;

wspomaganie dzialafi na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej,
w szczegolnoSci dziala6 na rzecz wyrownywania szans, w tym edukacyjnych dzieci
i mlodziezy m.in. organizacja czasu wolnego dzieci i mlodzie2y, organizacja wypoczynku
letniego;

h)

i)
j)
k)

wspomaganie dzialari na zecz walki
pomocy rzeczowq i do2ywianiu ;

z

ub6stwem a

w szczegolno6ci w organizowaniu

wspieranie dzialan aktywizacyjno-integracyjnych na zecz os6b zagrozonych wykluczeniem
spolecznym, w tym szczeg6lnie dla rodzin z dzie6mi, w kt6rych wystgpujq problemy
opieku nczo-wychowawcze, bezrobocie ;
wspomaganie dzialari w zakresie pzeciwdzialania pzemocy w rodzinie;
dzialania promuj4ce ideg rodzicielstwa zastgpczego poprzez szezenie wiedzy na temat

zasad funkcjonowania rodzinnej pieczy zastgpczej, wspomaganie dziatafi dotyczqcych
twozenia warunkow do rozwoju rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastgpczej;
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dzialah na rzecz osob z niepelnosprawnoSciami:
a) propagowanie problematyki osob z niepelnosprawnoSciami;

b) aktywizacja i integracja spoleczna osob z niepelnosprawno$ciami;
c) Swiadczenie kompleksowego poradnictwa dla osob z niepelnosprawnoSciami i ich rodzin;
d) rehabilitacja i terapia zajqciowa dla osob z niepelnosprawnoSciami;
e) wspomaganie programow popularyzujqcych wiedzq o chorobach cywilizacyjnych,

0

g)
h)

i)
j)

propagujqcych celowo66 dbania o wlasne zdrowie, a tak2e podejmowania dzialafi na zecz
zdrowia;
wspieranie dzialai propagujqcych zdrowy stylzycia wolny od dymu tytoniowego;
dzialania promujqce zdrowie psychiczne;
dzialania edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
uczestnictwo w festynach, mitingach i innych imprezach o charakteze zdrowotnym;

dzialania profilaktyczne

i

akcje informacyjne

z

zakresu HIV/AIDS skierowane do

mieszkafic6w Miasta;
dzialania majqce na celu poprawe jako6ci zycia osob z niepelnosprawno6ciami;
rozwijanie pasji i zainteresowari os6b z niepelnosprawno6ciamiw ro2nym wieku.
w zakresie pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym:

k)

l)

3)

a) prowadzenie dzialai majqcych na celu zapobieganie i ograniczenie skutk6w spolecznych
zwiqzanych z naduzywaniem alkoholu i innymi uzaleznieniami;

b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy w celu minimalizowania
negatywnych zjawisk i niepozqd anych zachowari

c) wspieranie dzialalnoSci statutowej organizacji, stowazyszen, sluZqcej
4)

wystgpov,,ania

;

rozwiEzywaniu

problemow alkoholowych i pzeciwdzialaniu narkomanii;
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury idziedzictwa narodowego:

a)

popularyzacja dorobku kulturowego, kultywowanie tradycji, zwyczlow iobyczajow

b)

mieszkanc6w Miasta:
wspomaganie inicjatyw tworcow ludowych oraz lokalnych artyst6w;

c)

ksztaltowanie umiejgtnoSci, rozwijania talentow oraz twozenia warunk6w

dla

rozwoju

amatorskiej dzialalno6ci w dziedzinie kultury dla dzieci i mlodzie2y Miasta poprzezedukacje

d)
9)

0

plastyczn4 muzycznq ludow4 literack4 teatraln4 taneczn4
pomoc
prezentacji dorobku
upowszechnianiu
z niepelnosprawno5ciami;

w

i

kultury w6rod

osob

ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Miasta, w tym zbiorow bibliotecznych;
popieranie inicjatyw mieszkafcow, szczegolnie osob starszych
kultywowaniu
i przekazywaniu tradycji oraz dorobku kulturowego;

w

g)
h)

i)

ksztaltowanie postaw patriotycznych popzez wspoldzialanie w obchodach rocznic
historycznych iwaznych wydazen dla Miasta;
organizacja koncertow, spektakli teatralnych, wystaw, festiwali, pzeglqd6w, imprez
plenerowych;

w zakresie
propagowania ich dorobku kulturowego;
5) w zakresie upowszechniania kultury fvycznq i sportu wrazz rozwojem sportu oraz turystyk4
a) szkolenia sporlowe dzieci i mlodzie2y;
b) organizacja zawodow sportowych;
organizacja imprez rekreacyjno-sportowych;
d) upowszechnianie turystyki kwalifikowanej;
e) wspomaganie rozwoju sportu;,
o) w zakresie ekologii iochrony zwierzqtoraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego:
wsparcie integracji mniejszo6ci narodowych/etnicznych poprzez dzialania

c)

a) wspomaganie organizowanych pzez oryanizacje warsztatow, seminariow, kampanii
edukacyjnych, konkurs6w i konferencji, promujqcych ksztaftowanie postaw i zachowan
ekolog icznych, spoleczno6ci lokal nej, zwlaszcza dzieci i mlodziezy;

b) wspomaganie

c)

dzialalno6ci informacyjnej i wydawniczej, kreujqcej i popularyzujqcej rozwoj
zrownowazony Miasta, wiedzg o lokalnym Srodowisku naturalnym ijego ochronie;

wspomaganie dziatafi na rzecz zapobiegania bezdomno6ci i ochrony zwierzqt na terenie
Miasta;

w zakresie budowania spoleczeristwa obywatelskiego i stymulowania aktywnoSci spolecznoSci
lokalnej:
a) dzialania promujqce aktywnoSc spolecznq o raz rozwoj organizacji;
b) dzialania naz:ecz aktywizacji budowania partnerstwa spoleczno5ci lokalnej;
wspomaganie programow obywatelskich;
d) wspomaganie szkoleri obywatelskich dzieci i mlodziezy;
promocja i organizacja wolontariatu;

c)

e)

0

g)

dzialania w ramach rozwoju oraz zwigkszania potencjalu organizacji;

dzialania na rzecz wzmacniania wiqzi spolecznych, budowania relacji migdzyludzkich
i migdzypokoleniowych, budowania poczucia wspolnoty;

8) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacja

w zakresie zwiqkszenia

Swiadomo6ci

prawnej spoleczenstwa;
e) dzialan ia na rzecz seniorow;
a) podejmowanie dzialari nanecz aktywizacji osob w wieku senioralnym;

b) popieranie inicjatyw integracyjnych umozliwiajqcych osobom w wieku senioralnyrn pelne
i aktywne uczestnictwo w Zyciu spolecznym, popzez imprezy kulturalne, sportowe,
turystyczne, okolicznosciowe;
c) dzialania majqce na celu poprawg jakosci zycia os6b w wieku senioralnym;
d) dzialania majqce na celu integracjq migdzypokoleniow4
10)

w zakresie rewitalizacji

- wspomaganie pzedsigwzigc wynikajqcych z Gminnego Pi'ogramu

Rewitalizacji na lata 2018 -2028;
pozqdku i bezpieczenstwa publicznego:
prowadzenie
a)
kontroli i oceny stanu bezpieczenstwa na obszarach wodnych Miasta;
b) prowadzenie akcjiedukacyjnych wSrod dzieci i mlodzie2y w zakresie uSwiadamiania zagrozefi
zwiqzanych z wykozystywaniem akwenow do plywania, kqpania siq, uprawiania sportu lub
rekreacji;
c) wspomaganie dzialaf slu2b i podmiot6w realizujqcych zadaniaz zakresu bezpieczenstwa na
wodach i terenach pzywodnych miasta;
d) utzymanie gotowo6ci operacyjnej spzgtu ratowniczego.

11) w zakresie

Rozdziaf Vll
Okres realizacji Programu
$ 7. Program bgdzie realizowany w okresie od 1 stycznia2022 r, do 31 grudnia

2022r.

Rozdzial Vlll
Wysoko66 Srodk6w planowanych na realizacjg Programu

$ 8. 1. WysokoSc planowanych

Srodkow na realizacjg zadari okre6lonych w Programie wynosi co
najmniej 5 000 000 zl (slownie: pigc milionow zlotych) i zostala ustalona na podstawie prognozowanych
wydatkow.
2, Wysoko5c tych Srodkow moze ulec zmianie po uchwaleniu budzetu Miasta na rok 2022,bqd2po
wprowadzeniu zmian do tego budzetu w trakcie realizacji zadart, a tak2e w sytuacji niewydatkowania
wszystkich Srodkow w ramach otwartych konkurs6w ofert, niewykozystania wszystkich pzekazanych
Srodkow finansowych przeznaczonych na realizacjg zadan na podstawie zawartych umow bqdz w innych
trybach pzewidzianych odrgbnymi pzepisami.
Rozdzial lX

Spos6b realizacji Programu
$ 9. Program bgdzie realizowany poprzez:

1) zlecanie realizacji zadafi publicznych:

2)
3)
4)
5)

a)w ramach otwartych konkursow ofert,
b)z pominigciem otwartego konkursu ofert (w tzw. trybie pozakonkursowym),
konsultowanie z organizacjami projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnosci statutowej organizacji ;
twozenie wspolnych zespolow konsultacyjnych;
konsultacje form i metod wsp6lpracy Miasta z organizacjami, w tym organizacja spotkan otwartych
poSwigconych wspolpracy;

organizowanie i wspolorganizowanie spotkan, konferencji, szkolen, kt6rych uczestnikami sq
pzedstawiciele organizacji i samozqdu;

6) promowanie,,dobrych praktyk" na portalu www.cop,wloclawek.plskierowanym do organizacji,
z organizaqami sq:

$ 10. Podmiotami realizujqcymi Program w zakresie wspolpracy Miasta

1) Prezydent Miasta Wfoclawek;
2) organizacje dzialajEce na Eecz mieszkancow Miasta Woclawek;
3) Miejska Rada DzialalnoSci Pozytku Publicznego we Wloclawku;
4) Woclawskie Centrum Organizacji Pozazqdowych i Wolontariatu.

Rozdzial X
Informacja o sposobie oceny i realizacji Programu
S 11.1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianejjako planowe dzialanie majqce na celu
ocenq realizacji wykonania Programu :
2. Celem monitoringu realizacji Programu ustala sig nastgpujqce miernikiewaluacji:
1) liczba ogloszonych otwartych konkursow ofert na realizacjq zadan publicznych;
2) liczba ofert zlo2onych w ramach otwartych konkursow ofert;

3) ocena jako6ciowa ofert zlozonych

w

otwartych konkursach ofert na realizacjq zadan

publicznych;
4) liczba organizacji uczestniczqcych w konkursach (w tym po raz pierwszy);
5) liczba umow zawartych na realizacjq zadafi publicznych;
6) liczba um6w, ktore nie zostaly zrealizowane;
7) liczbazadan publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursow ofert;

8) liczba zadart publicznych, ktore zlecono organizacjom w trybie pozakonkursowym;
9) liczba zlozonych ofert w trybie pozakonkursowym;
10) liczba beneficjentow realizowanych zadafi publicznycn;
11) wysokoSc srodkow finansowych pzekazanych organizacjom w poszczeg6lnych
12)

obszarach
zadaniowych;
liczba pzeprowadzonych konsultacji aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno$ci statutowych tych organizacji ;
liczba organizacji biorqcych udzialw konsultacjach;
wysoko5c Srodkow finansowych pnekazanych na realizacjg Programu;

13)
14)
15) liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje objgtych patronatem Prezydenta Miasta
Wloclawek;

16) liczba pzedsigwziqc zrealizowanych we wspolpracy Miasta z organizacjami.
Rozdzial Xl
Informacje o sposobie twozenia Programu oraz pzebiegu konsultacji

1, Projekt Programu zostal pzygotowany we wspolpracy:
1) Uzgdu Miasta Wloclawek;
2) woclawskiego centrum organizacji Pozazqdowych i wolontariatu;
3) Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie we Woclawku;
4) organiza gi pozazqdowych.
2. Zarzqdzeniem nr 40012021 Prezydenta Miasta Woclawek z dnia 20 pa2dziernika 2021r.
wterminie od 20 pa2dziemika 2021 r. do 10 listopada 2021 r. pzeprowadzono'konsultacje projektu
S 12.

uchwaly Rady Miasta Woclawek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wspolpracy Cminy Miasto
Woclawek zorganizacjami pozazqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3'ust ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie, na rok2022.
3. Spos6b konsultacjiz organizacjami pozazqdowymi okresla Uchwala NrXLvllZ27110 Rady Miasta

i

Woclawek z dnia 27 wrzei;nia 2010r. w sprawie okre5lenia szczegolowego sposobu konsuitowania
zorganizailami pozazqdowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art, 3 ust,3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow
[ra*a miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji, zmieniona uchwalq Nr Xtyt+tit
RadyMiastaWoclawekzdnia2gsierpnia 2011r.(Dz.l)rz.Woj. Kui,-Pom. 22010r. Nri63, poz.20gl
22011 r. Nr 233, poz.2151). Nie wniesiono uwag / wniesiene urvagi- do projektu uchwaly.
4 ' Zgodnie z arL. 5a ust 2a ustawy Miejska Rada DzialalnoSci Pozytku Publicznego wydala opinig
do Programu.
Rozdzial Xll
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
$ 13. 1. Komisja konkursowa powolywana jest kazdorazowo przez Prezydenta Miasta Woclawek.
2, Komisja wydaje opinig zwyklqwigkszosciqglosow w glosowaniu lawnym.
3. Glosowania Komisji sE wazne pzy udziale pzynajmniej polovyy skladu Komisji, w tym
PzewodniczEcego lub Zastgpcy.

4' Komisja konkursowa dziala w oparciu o regulamin, ktory okresla zadania organizacyjne

oraz tryb

pracy.

$ 14. Po zakoficzeniu opiniowania ofert Komrsla spozqdza protokol konco,rvy. pzewodniczqcy Komisji
przekazuie protokol kohcowy Prezydentowi Miasta Woclawek w celu rozstzygniqcia
konkursu

Uzasadnienie
Roczny Progranr wspolpracy Gminy Miasto Woclawek z organizaqartil pozatzqdoVrypi orut
po$mioiami wymiepionymi w art.3 ust,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2AA3 r. o dzialalnosci
fozyiku
publicznego i o wolontanacie, na rok 2022, okresla cele, zasady, vLrysokosc Srodkovu rinansowych
pizeizna.czonych na r,ealizacjq zaclan publicznych, zakres oraz fonry wspoipracy Gminy Miasto Wioclav,rek
z organizacjami pozazqdowymi. Stanowi rowniez podstawq do powoiywania t<omisji l<onl<uiscvr,,Vcl'r

Glownym celem progranru jesi zwiqkszenie skuiecznosci i efe:ktywnosci dzia{ari zwiqzanvch z reaiizaciq
zada.h oraz iak najwigksze wykorzystanie potencjalu oi-ganizacji pozazqoowych orai podmioiow
wymienionych w art. 3 usi. 3 ustawy z dnia 24 kwieinia 2003 r. o dzia{alrcsci poZytltu publiu^znegc
io woloniariacie.

program wspolpracy z organizacjami pozazqdowymi oraz poclmiciami prowaCzapy'mi
dzia{alnoSi pozytku publicznego Gmina Miasto Woclavrek wyraZa wolq wspolcizialania w celuiap:
najlepszego zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspolnoty, tworzonej pizez :mieszkancovu. Wspiera

...TwogAc

'rownie2 rozwoj spoleczenstwa obywatelskiego i inspiruje spoiecznosc lokalna:oo wiqkszej ak{v1r1-1esr, ,-,u
wspolnego dobra. Aktywna wspolpraca
organizacjanii oozlzqdow.ynii'
jedlrlirrr

zec:

z

z eiementow

jeit

kierowania rozwojem Gminy Miasto Woclawek. Organizacje pozazapc,urte, skuniaja,ce
aktywnych cbywatelj, poczur,rraj4cyih siq clo odpowiedzialno6cina,or*Ol iokainy, .spirulqOo'p;n-

[*;

wobec[liastawce|urea|izaqizadartpublicznych'

Konsultacje spole.czne z organizacjami pozarzqdowymi zostaly pzeprowadzone zgodnie z uchvr,alq
NrxLYllzz7/10 Rady Miasta woclawek zdnia2T wzesnla Zafi r.w spriv,,ie okreslenii szczego+ov,rego
sposobu konsultowania z organizaciamipozarzqdowymi ipodnrioiami, o ktorych mgwa w
ari.3 usi.3
2003 r o dzialalnosci pozyiku publicznego io wolontariacie projektovu akiow
::l:yv:li::llyietnia
pr?wa,
*i3j.t9y:qc w dziedzinach clotvgzqcych dziaialnosci statuiowej tych organizacji zmrienionei
uchwalq l{r Xll/141/11 RaCy Miasta'Woclawek z dniia 29 sierpnia 20'1i r.
[Urirnnii L'zEcio'v1i
Woiewodztwa Kujawsko-P-omorskiegoz2010r. Nr 163, ptoz.2081'22011r Nr23b, p.t.
'
ust. 2a ww. ustawy Miejska Rada Dzialalnosci P,ozytku publiiznego *ft.hhoi.
,_lgodli9 I lil:.5a
+rydeb op n ig/ep+n+r-Co Prog ramu.

iisli.'-"'

i

! .j.

i.

i

ll:rii,t',.;'glts,ii
,| .. .'
-

t

,

'.
..,*;1

1:

I

i.

'42. | 1'2^1:',i..';:
J

