
ucHWAt_A NR ilt/19/2018
RADY MIASTA WI-OCLAWEK

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp6lpracy Gminy Miasto Wloclawek
z organizacjami pozazqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalno3ci poiytku publicznego io wolontariacie, na rok 2019.

Na podstawie art, 1B ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samozEdzie gminnym (Dz. U.22018 r.

poz. 994, poz, 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust '1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samozqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432) oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
io wolontariacie (D2.U.22018 r. po2.450, po2.650, po2.723, poz. 1365)

uchwala sie, co nastgpuje:

$1. Pzyjmuje sig Roczny Program wspolpracy Gminy Miasto Woclawek z organizacjami pozazqdowymi
oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego io wolontariacie, na rok 2019, w bzmieniu okre6lonym w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

$2, Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$3.1. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podlqcia.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.



Uzasadnienie

Roczny Program wspolpracy Gminy Miasto Woclawek z organizacjami pozazqdowymi oraz
podmiotami o ktdrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 okre6la cele, zasady, wysokosi 6rodk6w finansowych
pzeznaczonych na realizacjq zadari publicznych, zakres oraz formy wsp6lpracy Gminy Miasto Woclawek
z organizacjami pozazqdowymi. Stanowi r6wnie2 podstawg do powolywania komisji konkursowych.
Gl6wnym celem Programu jest zwigkszenie skuteczno6ci i efektywno6ci dzialaf zwiqzanych z realizacjq
zadan onz jak najwigksze wykozystanie potencjalu organizacji pozazqdowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno$ci po2ytku publicznego
i o wolontariacle.

Twozqc program wsp6lpracy z organizacjami pozazqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi
dzialalno66 po2ytku publicznego Gmina Miasto wloctawek wyra2a wolg wsp6ldzialania w celu jak
najlepszego zaspokojenia zbiorowych potzeb wspolnoty, twozonej pzez mieszkaric6w. wpiera r6wnie2
rozw6j spoleczeistwa obywatelskiego i inspiruje spoleczno6i lokalnq do wiqkszej aktywnoS ci na necz
wsp6lnego dobra. Aktywna wspolpraca z organizacjami pozazqdowymi jest jednym z element6w
kierowania rozwojem Gminy Miasto Woclawek. Organlzacje pozarzqdowe, skupiajqce aktywnych
obpvateli, poczuwajqcych sig do odpowiedzialno6ci za rozw6j lokalny, aspirujq do partnerstwa wobec
Miasta w ceiu realizacji zadari publicznych.

Konsultacje spoleczne z organizacjami pozazqdowymi zostaly pzeprowadzone zgodnje
z uchwalE Nr XLVI/227|10 Rady Miasta Woclawek z dnia 27 wze5nia 2010 r. w sprawie okreSlenia
szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozazqdowymi ipodmiotami, o kt6rych mowa
w art. 3 ust,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io woiontariacie
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
zmienionej uchwalq Nr Xll/14111 1 Rady Miasta Woclawek z dnia 29 sierpnia 20'1 1 r.

Zgodnie z art,5a ust 2a ww. ustawy Miejska Rada Dzialalno6ci Po2ytku Publicznego wydala
opinig do Programu.



Zalqcznik do Uchwaly Nr lll/19/2018
Rady Miasta Woclawek
z dnia 10 grudnia 2018 r.

Roczny Program wspolpracy Gminy Miasto Wloclawek z organizacjami pozazedowymi oraz
podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiylku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Rozdzial I

Postanowienia o96lne

$ 1. llekroi w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - rozumie sig pzez to ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p62n. zm.);

2) Programie - rozumie sig pzez to Roczny Program wsp6lpracy Gminy Miasto Woclawek
z organizacjami pozazqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019;

3) organizacjach - rozumie sig pzez to organizacje pozazqdowe oraz podmioty, o kt6rych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) konkursie - rozumie sig pzez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 11 ustawy;
5) komisji - rozumie sig pzez to komisjg konkursowq powolanq pzez Prezydenta Miasta

Wloclawek do opinioilania ofert zlo2onych w otwartym konkursie ofert;
6) Mie5cie - rozumie sig pzez to Gming Miasto Woclawek.

Rozdzial ll
Cel g'l6wny i cele szczeg6lowe Programu

$ 2. 1 Celem gldwnym Programu jest zaspokajanie potzeb spolecznych mieszkaic6w Miasla oraz
wzmacnianie rozwoju spoleczeistwa obywatelskiego popzez budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiqdzy Miastem a organizacjami pozazqdowymi.

2, Wyznacza sip nastgpujqce cele szczegolowe Programu:
'l) ksztaltowanie lokalnego spoleczeristwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju spolecznosci

lokalnych:

a) wsparcie dzialaf spolecznych i inicjatyw obywatelskich na zecz Miasta i rozwoju wigzi lokalnych
oraz poczucia pzynale2no6ci mieszkaric6w do spoleczno6ci lokalnej Miasta,

b) zwigkszenie roli organizacji pozazEdowych w realizacji zadai publicznych,

b) twozenie warunk6w do zwiqkszania aktywno6ci spolecznej mieszkaric6w Miasta,
c) promocjq postaw obywatelskich i prospolecznych oraz umacnianie w Swiadomo6ci spolecznej

poczucia odpowiedzialnoSci za siebie, swoje otoczenie, wspolnotg lokaln4
d) zwigkszenie udzialu mieszkaric6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w,

e) twozenie warunk6w do wyrdwnywania szans 2yciowych niepelnosprawnych czlonk6w
spoleczno5ci Miasta, w ka2dym aspekcie 2ycia spolecznego i rozwoju osobistego,

f) pzeciwdzialanie dyskryminacji i wykluczeniu spolecznemu,
g) wspieranie twozenia infrastruktury spolecznej.

2) podnoszenie skutecznoSci i efektywnoSci dzialari w sfeze zadari publicznych,

3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im r6wnych z innymi podmiotami szans w realizacji
zadafi publicznych,



4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych dzialai na zecz Miasta oraz twozenie systemowych
rozwiqzah dla waZnych problem6w spolecznych,

5) uzupelnienie dzialai Miasta,

6) zwigkszenie aktywno6ci organizacji w pozyskiwaniu Srodk6w pozabudZetowych,

7) efektywne i skuteczne realizowanie zadari publicznych wsp6lnie z organizacjami zgodnie z zasadq
subsydiamo6ci,

Rozdzial lll

g 3, 1. wsporpraca Miasta z;#ffiff* ffi:.*aniem zasad pomocniczosci,

suwerennoSci stron, partnerstwa, efektywno6ci, uczciwej konkurencji i jawnoSci.

2. Zasada pomocniczo6ci i suwerenno6ci stron oznacza, 2e Miasto respektujqc

odrgbno6i isuwerenno66 organizacji, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiqzywania
problem6w spolecznych, w tym nale2qcych do sfery zadai publicznych i w takim zakresie wspolpracuje

z tymi organizacjami, a tak2e wspiera ich dzialalno56 oraz umoZliwia realizacjg zadai publicznych na

zasadach iwformie okre6lonej w ustawie.
3. Zasada partnerstwa oznacza,2e organizacje - na zasadach iw formie okre6lonej w ustawie

oraz wedlug trybu wynikajqcego z odrgbnych pzepis6w - uczestniczq w identyfikowaniu i definiowaniu
problem6w spolecznych, wypracowaniu sposob6w ich rozwiqzywania oraz wykonywania zadai
publicznych.

4.7asada efektywno6ci iuczciwej konkurencji oznacza,2e Miasto pzy wykozystaniu Srodk6w
publicznych pzestzega zasady uczciwej konkurencji z zachowaniem wymog6w okre6lonych

w pzepisach ustawy o finansach publicznych.

5. Zasada jawnoSci oznacza, 2e Miasto udostgpnia informacje o zamiarach, celach iSrodkach
pzeznaczonych na realizacjg zadari publicznych, w kt6rych mo2liwa jest wspolpraca z organizacjami

oraz o kosztach realizacji zadan publicznych ju2 prowadzonych w tym zakresie pzez jednostki podlegle

lub nadzorowane pzez Miasto.

Rozdzial lV
Zakres pzedmiotowy

$ 4, Pzedmiotem wsp6lpracy Miasta z organizacjami jest realizacja zadai publicznych w zakresie:

1) pomocy spolecznej oraz dzialalno6ci na rzecz rodziny, maciezyistwa, rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka;

2) ochrony i promoc.ji zdrowia oraz dzialah na zecz os6b niepelnosprawnych;

3) pzeciwdzialania uzale2nieniom i patologiom spolecznym;

4) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego;

5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z rozwojem sportu oraz turystykq:

6) ekologii i ochrony zwiezqt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego;

7) budowania spoleczeistwa obywatelskiego i stymulowania aktywno6ci spoleczno6ci lokalnej;

8) udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacja w zakresie zwiqkszenia Swiadomo6ci

prawnej spoleczenstwa;

9) wspierania dzialai na zecz senior6w;

10) wspieranie dzialai w zakresie rewitalizacji.



Rozdzial V
Formy wsp6lpracy

$ 5. '1. Wsp6lpraca z organizacjami prowadzona jest w formie finansowej i pozafinansowej,

2. Wspolpraca w formie finansowej polega na zlecaniu organizacjom pozazqdowym zadari
nrrhlin:nvnh nnnru azyev,vL,,te, I Yvt/tLv-'

1)) powiezanie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na sfinansowanie jego
realizacji;

2) wspieranie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie jego

realizacji;

3. Wspieranie oraz powiezanie realizacji zadai publicznych, o ktorych mowa w ust. 2 odbywa sig
po przeprowadzeniu konkursu ofert, chyba 2e pzepisy odrqbne pzewidujE inny tryb zlecania
zadah. Organizacje mogq r6wnie2 z wlasnej inicjatywy zlozyi wniosek o realizacjg zadania
publicznego.

4. Wspolpraca w formie pozafinansowej polega na:

1) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach dzialalno6ci wraz z informaclami
o potencjalnych 2r6dlach fi nansowania bqd2 dofinansowania;

2) informowaniu i konsultowaniu kierunk6w rozwoju Miasta, dzialari inwestycyjnych i spolecznych
realizowanych przy udziale Srodk6w Unii Europejskiej oraz konsultowanie akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci siatutowych tych organizacji;

3) zapewnieniu obslugi oraz dzialania seruisu informacyjnego na stronie internetowej Miasta
www.wloclawek.pl oraz stronie internetowej Woclawskiego Centrum Organizacji Pozarzqdowych
i Wolontariatu www.cop.wloclawek,pl wraz z elektronicznq bazq danych o organizacjach
dzialajqcych na terenie lViasta;

4) promocji osiEgniQi idzialalno6ci organizacji na zecz mieszkaicdw Miasta oraz informowanie
o realizowanych pEez organizacje projektach;

5) popularyzowaniu dzialalnoSci org anizacji popzez ,,Kampanig 1%";

6) wspieraniu dzialalno6ci Miejskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego, jako organu
konsultacyjnego, opiniodawczego i doradczego;

7) wsp6ldzialaniu z Woclawskq Radq Senior6w;
8) wsp6ldzialaniu z Lokalnq Grupq Dzialania;
9) wsp6ldzialaniu w realizacji zadan publicznych (patronaty, rekomendacje, realizacja prolekt6w

partnerskich, opinie dla organizacji wspolpracujqcych z Miastem ubiegajqcych sig
o doflnansowanie z innych ni2 bud2et Miasta 2r6del);

10) wsp6ldzialaniu w zakresie lokalnych strategii i polityk;

11) wspieraniu dzialai majqcych na celu stworzenie warunk6w dla rozwoju lokalnej
pzedsigbiorczoSci, propagowania prospolecznych postaw wSr6d przedsigbiorc6w;

12) podejmowaniu oraz wspieraniu dzialai promujqcych Nliasto;

13) dzialaniach zmierzajqcych do ochrony praw konsumentdw;
14) wspieraniu dialogu obywatelskiego iwsp6lpracy migdzyseklorowej w ramach wspo.lpracy Miasta

iorganizacji;
'15) dzialaniu na rzecz'. integracji europejskiej, mniejszo6ci narodowych, rozwijania kontakt6w,

r6wnego traktowania i wspdlpracy miqdzy spoleczeristwami;
16) realizacji zadari uzupelniajqcych system pomocy spolecznej i ekonomii spolecznej w Mie6cie,
17) twoaeniu wsp6lnych zespol6w o charakteze doradczym i inicjatywnym zloZonych

z pzedstawicieli organizacji oraz wla6ciwych organ6w administracji publicznej.



Rozdzial Vl

Priorytetowe zadania publiczne

$ 6. OkreSla siq nastqpujqce priorytetowe zadania publiczne realizowane we wspolpracy z organizacjami

w roku 2019:

1) w zakresie pomocy spolecznej oraz dzialalno6ci na zecz rodziny, maciezynstlva, rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka:

a) zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,

bj zapewnienie uslug opiekuriczych oraz specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,

c) prowadzenie plac6wekopiekuiczo-wychowawczych,

d) prowadzenle plac6wek wsparcia dzlennego;

e) asystentaosobyniepelnosprawnej;
f) prowadzeniewarsztat6wterapiizajqciowej.

2) w iakresie ochrony i promocji zdrowia o raz dzialai na zecz os6b niepelnosprawnych:

a) propagowanie problematyki os6b niepelnosprawnych;

b) aktywizacja i integracja spoleczna os6b niepelnosprawnych;

cj Swradczenie kompleksowego poradnictwa dla os6b niepelnosprawnych iich rodzin;

d) rehabilitacja iterapia zajgciowa dla os6b niepelnosprawnych;

e; wspomaginie program6w popularyzujqcych wiedzg o chorobach cywilizacyjnych' 
propagujqcych celowo66 dbania o wlasne zdrowie, a tak2e podejmowania dzialah na zecz

zdrowia;

fl dzialania propagujqce zdrowy styl 2ycia wolny od dymu tytontowego;

g) dzialania promujqce zdrowie psychiczne;

h) dzialania edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

i) uczestnictwo w festynach, mitingach i lnnych imprezach o charakteze zdrowotnym;

;j dziatania profilaktylzne i akcie informacyjne z zakresu HIV/AIDS skierowane do

mieszkadc6w Miasta;

k) dzialania majqce na celu poprawq jako6ci 2ycia os6b $Q+ (seniorow)'

3) w zakresie przeciwdzialania uzale2nieniom i patologiom spolecznym:' 
a) prowadzenie dzialan majqcych na celu zapobieganie i ograniczenie skutk6w spolecznych

zwiqzanych z nadu2ylvaniem alkoholu i innymi uzale2nieniami;

b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodzieZy w celu minimalizowanla wystqpowania

negatywnych zjawisk i niepo2qdanych zachowan;

c1 wspieianie dzialalno6ci statutowej organizacji, stowazyszef, slu2qcej rozwiqzywaniu

problem6w alkoholowych i pzeciwdzialaniu narkomanii ;

4) w zairesie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury I dziedzictwa narodowego:

a) popularyza;ja dorobku kulturowego, kultywowanie tradycji, zwyczaj6w iobyczal6w

mieszkairc6w Miasta;

b) wspomaganie inicjatyw tw6rc6w ludowych;

cj ksAaftowanie umiejqtno6ci, rozwijania talent6w oraz twozenia warunk6w dla rozwolu

amatorskiej dzialalnb6ci w dziedzinie kultury dla dzieci i mlodzie2y Miasta popzez edukacje

plastyczn4 muzycznq ludow4 literack4 teatraln4 tanecznq;

d) pomoc w prezeniacji dorobku iupowszechnianiu kultury wSr6d os6b niepelnosprawnych;

ei ochrona i pop ularyzaqa dziedzictwa kulturowego Miasta, w tym zbior6w bibliotecznych;

0' popieranie inicjatyw' mieszkahcow, szczeg6lnie os6b starszych w kultywowaniu

i pzekazywaniu tradycji oraz dorobku kulturowego;

g) ksztaltowanie postaw patriotycznych poprzez wsp6ldzialanie w obchodach rocznic

historycznych i wa2nych wydarzeh dla Miasta;

h) wspomaganietworczoSci lokalnych artyst6w;



i) organizacja koncert6w, wystaw, festiwali, pzeglqd6w, imprez plenerowych;

5) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z rozwojem sportu oraz turystykq:

a) szkolenia sportowe dzieci i nlodzie2y',
b) organizacja zawod6w sportowych;
c) organizacja imprez rekreacyjno - sportowych;
d) upowszechnianie turystyki kwalifikowanej;
e) wspomaganie rozwoju sportu.

6) w zakresie ekologii iochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego:
a) wspomaganie organizowanych pzez organizaqe warsztat6w, seminari6w, kampanii

edukacyjnych, konkurs6w i konferencji, promujqcych ksztaltowanie postaw i zachowari
ekologicznych, spoleczno6ci lokalnej, zwlaszcza dzieci i mlodzie2y;

b) wspomaganie dzialalnoSci informacyjnej i wydawniczej, kreujqcej i popularyzujqcej rozwoj
zr6wnowa2ony Miasta, wiedzq o lokalnym Srodowisku naluralnym i jego ochronie;

c) wspomaganie dzialafl na zecz zapobiegania bezdomno6ci i ochrony zwiezqt na terenie
Miasta;

7) w zakresie budowania spoleczefrstwa obywatelskiego i stymulowania aktywno6ci spoleczno3ci
lokalnej:
a) dzialan ia prom ujqce aktylvnoSi spolecznq or az rout q org a n izacj i ;

b) dzialania na necz aktywizac.ji budowania partnerstwa spoleczno6ci lokalnej;
c) wspomaganie programdwobywatelskich;

d) wspomaganie szkolef obywatelskich dzieci imlodziezy;
e) promocja i organizacja wolontariatu;
f) dzialania w ramach rozwoju oraz zwigkszania potencjalu organizacji;

B) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacja w zakresie zwigkszenia Swiadomo5ci
prawnej spoleczefistwa;

9) dzialania na zecz senior6w;
a) podejmowanie dzialair na zecz aktywizaqi osob w wieku senioralnym;
b) popieranie inicjatyw integracyjnych umoZliwiajqcych osobom w wieku senioralnym pelne

iaktywne uczestnictwo w zyciu spolecznym, poprzez imprezy kulturalne, sportowe,

turystyczne, okolicznoSciowe;

c) dzialania majqce na celu poprawq jako6ci 2ycia os6b w wieku senioralnym;
10) w zakresie rewitalizacji:

a) wspomaganie programdw popierajqcych projekty lokalne;
b) wspomaganie prowadzenia kawiarni obywatelskiej SrodmieScie Cafe.

Rozdzial Vll
Okres realizacji Programu

$ 7. Program bgdzie realizowany w okresie od 1 stycznia 201 9 r. do 31 grudnia 20 19 r.

Rozdzial Vlll
WysokoS6 5rodkow planowanych na realizacjg Programu

$ 8. Wysoko6i planowanych Srodk6w na realizac.lg zadan okre6lonych w Programie wynosi co najmniej
'15 000 000,00 zl (slownie: piqtnai;cie milion6w zlotych).



Rozdzial lX

Spos6b realizacji Programu

$ 9. Program bgdzie realizowany popzez:

1) zlecanie realizacji zadafl publicznych:

a) w ramach otwartych konkurs6w ofert,

b) z pominigciem otwartego konkursu ofert (w tzw. trybie pozakonkursowym),

2) konsultowanie z organizacjami pozazadowyml projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach

dotyczqcych dzialalno5ci statutowej organizacji;

3) twozenie wsp6lnych zespolow konsultacyjnych;

4j konsultacle form i metod wsp6lpracy Miasta z organizacjami pozazqdowymi, w tym organizacjq

spotkai otwartych poSwigconych wspolpracy;

5) oiganizowanie i wsp6lorganizowanie spotkari, konferencji, szkolen, ktorych uczestnikami sE

pzedstawiciele organizacji pozaaqdowych i samorzqdu ;

6) promowanie ,dobrych praktyk" na portalu www cop.wloclawek.pl

pozaz4dowych.

skierowanym do organizacji

$ 10, Podmiotami realizujqcymi Program w zakresle wsp6lpracy lViasta z organizacjami s4

1) Prezydent Miasta Woclawek;

2) organizacje dzialajqce na zecz mieszkarlc6w Miasta Woclawek;

3) Miejska Rada DzialalnoSci Po2ytku Publicznego we Woclawku;

4) Woclawskie Centrum Organizacji Pozazqdowych i Wolontariatu

Rozdzial X

lnformacja o sposobie oceny i realizacji Programu

$11,1, Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej .1ako planowe dzialanie majqcenacelu

oceng realizacji wykonania Programu:

2. Celem monitoringu realizacji Programu ustala sig nastqpujqce mierniki ewaluacji:
'1) liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert na realizacjq zadai publicznych;

2) liczba oferlzlo2onych w ramach otwartych konkurs6w ofert;

3j ocena jako6ciowi ofert zlo2onych w otwartych konkursach ofert na realizacjq zadan

publicznych;

4j liczba organizacji pozazqdowych uczestniczqcych w konkursach (w tym po raz pierwszy);

5) liczba um6w zawartych na realizacjg zadari publicznych;

6) liczba um6w, kt6re nie zostaly zrealizowane;

7) liczbazadan publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkurs6w ofert;

aj liczUa zadari publicznych, kt6re zlecono organizacjom pozazqdowym w trybie

pozakonkursowYm;

9) liczba zlo2onych ofert w trybie pozakonkursowym;

1 0) liczba beneficjent6w realizowanych zadari publicznych;

i1j wysoko66 Srodk6w finansowych pzekazanych organizacjom w poszczegdlnych obszarach

zadaniowych;

12) liczba paeprowadzonych konsultacji akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych

dzialalnoSci statutowych tych organizacji;

13) liczba organizacji pozazqdowych biorqcych udzial w konsultaclach;

14) wysokoS6 6rodk6w finansowych pzekazanych na realizacjg Programu;

tS; tiizna inicjatyw realizowanych pzez organizacje pozaz4dowe obigtych patronatem

Prezydenta Miasta Woclawek:



16) liczba pzedsigwzigi zrealizowanych we wsp6lpracy Miasta z organizacjami pozazqdovvymi.

Rozdzial Xl

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz pzebiegu konsultacji

$12. 1. Projekt Programu zostai pzygotowany we wspblpracy z:

1) Uzgdem Miasta Woclawek;
2) Woclawskim Centrum 0rganizacji Pozazqdowym i Wolontariatu;

3) Miejskim O6rodkiem Pomocy Rodzinie we Woclawku;
4) oroanizaciami oozazadowvmi:

, L;;i;;;;r:r'LTq7dd[.4...,,,. Prezvdenta Miasta wocrawek zanial.4.&.1*91lt.+ha}e,
w terminie'oaa&N.M\W..40-!ltl, .. d;86fi9.?Mg. ?0.!!.tt........... pzeprowadzono

konsultacje prolektu uchwaly Rady Miasta Woclawek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu

wsp6lpracy Gminy Miasto Woclawek z organrzacjami pozazqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa

w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, na

rok 2019.

3. Spos6b konsultacji z organizacjami pozazqdowymi okre6la Uchwala Nr XLVI/227l1 0 Rady Miasta

Woclawek z dnia 27 wze6nia 2010r, w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania

z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r, o dzialalno5ci po2ytku publicznego io wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji, zmieniona uchwalq Nr Xlll141l11

Rady Miasta Woclawek z dnia 29 sierpnia 2011r. (Dz. Uz. Woj, Kuj. - Pom. z 2010 r. Nr 163, poz. 2081

z 2011 r. Nr 233, po2.2151). Nie wniesiono uwag / \Yri€Bffiagi do projektu

I lahl^/alv

4 , Zgodnle z art. 5a ust 2a ustawy Miejska Rada

do Programu,

Dzialalno6ci Po2ytku Publicznego wydala opinie

Rozdzial Xll

Tryb powolywania i zasady dzialania komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

$ 13. 1. Komisja konkursowa powolywana jest ka2dorazowo pzez Prezydenta Miasta Woclawek

2, Komisja wydaje opiniq zwyktq wiqkszoSciq glos6w w glosowaniu jawnym.

3. Glosowania Komisji sq wazne pzy udziale przynajmniej polowy skladu Komisji, w tym

Pzewodniczqcego lub Zastgpcy,

4. Komisja konkursowa dziala w oparciu o regulamln, kt6ry okre6la zadania organizacyjne oraz tryb

pracy.

g 14. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja spozqdza protokol koticowy. Przewodniczqcy Komisji

pzekazuje protok6l koncowy Prezydentowi Miasta Woclawek w celu rozstzygnigcia konkursu.



OPINIA MRDPP nr 5 z dn. 5 listopada 2018r.

W sprawie wydania opinii do projektu uchwaly Rady Miasta Wloclawek w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu wsp6tpracy Gminy Miasto Wioclawek z organizacjami
pozarz4dowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust 3 ustawv z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego io wolontariacie, na rok 2019.

Na podstawie art. Nr 41 i ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o po2ytku
publicznym i wolontariacie, w zwiqzku z ogloszeniem Tarzqdzenia Nr 294/ZOI8 prezydenta
Miasta Wlociawek z dnia 22 paidziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu
wsp6ipracy Gminy Miasto Wloctawek z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotamr, o
kt6rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnojci po2ytku
publicznego io wolontariacie, na rok 2019, Miejska Rada Dziaialnodci poiytku publicznego

we Woclawku, na wniosek p. Piotra Bielickiego - Dyr. Wydzialu polityki Spoiecznej i Zdrowia
Publicznego Urzqdu Miasta Wiociawek, przekazuje opiniq dotyczqcq projektu uchwaty Raoy
Miasta Wtoclawek w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp6tpracy Gminy Miasto
Wtoctawek z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici po2ytku publicznego i o wolontariacie, na rok
20!9.

Na posiedzeniu w dn. 6 listopada 2018r. MRDPP we Wloclawku uchwalq nr S/20Ig
wydala opiniq pozytywna z sugestiE, aby w rozdziale Vlll 98 rzeczonego projektu uchwaly
Rady Miasta Wtoclawek w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp6tpracy Gmrny
Miasto Wtoclawek z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w an.
3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnojci poiytku publicznego io
wolontariacie, na rok 2019. (zatqcznika do zazqdzenia prezyd enta nr 294/2or8), Srodki planowane
na realizaciq zadarl okre6lonych w Programie, przedstawione byly z podziaiem na obszary
zadaniowe.

Wloclawek, dn.6 listoDada 2018r.

Miejska Rada

DzialalnoSci Poiytku Publicznego

We Wfoclawku


