UCHWAŁA NR XXVII/441/16
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 814
z późn. zm.) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. Program współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
Grzegorz Łukaszek
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Załącznik do uchwały nr XXVII/441/16
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 listopada 2016 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 r.
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Wstęp
Priorytetem samorządu miasta Mysłowice jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
tworzonej przez mieszkańców miasta Mysłowice.
Aktywna współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi jest istotnym elementem aktywizującym
i łączącym społeczność lokalną przez zapewnienie partycypacji społecznej w planowaniu i realizacji działań
podejmowanych w ramach strategii rozwoju miasta.
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych ma na celu zwiększanie
efektywności działań przyczyniających się do rozwiązywania problemów i poprawy jakości Ŝycia mieszkańców
Mysłowic oraz do rozwoju społeczno – gospodarczego miasta.
Według Strategii zrównowaŜonego rozwoju dla miasta Mysłowice do roku 2020 “Aktywność organizacji
pozarządowych jest powaŜnym atutem, wymagającym wykorzystania w planowaniu przedsięwzięć
rozwojowych oraz monitorowaniu ich realizacji”.
W celu realizacji deklaracji współpracy z organizacjami pozarządowymi proponuje się stosowny program.
Określa on zasady, zakres i formy współpracy miasta Mysłowice z trzecim sektorem, a takŜe priorytetowe
zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budŜetu
miasta Mysłowice. Rada Miasta Mysłowice przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań
publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się rozwijała.
§1
Postanowienia ogólne
1. Program współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2017 r. opracowany jest zgodnie z ustawą
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz 239 z późn. zm.).
2. Cele programu współpracy spójne są ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach
do 2020 r.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi naleŜy do zadań własnych gminy i powiatu określonych
w: art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.).
4. Program współpracy samorządu miasta Mysłowice i organizacji pozarządowych w 2017 r. określa formy,
zasady, zakres przedmiotowy współpracy oraz zakres priorytetowych zadań publicznych wspieranych
i powierzanych w pierwszej kolejności podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego.
5. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) Programie – rozumie się Program współpracy samorządu miasta Mysłowice i organizacji
pozarządowych w 2017 r,
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz.239 z późn. zm.),
3) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
4) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e), art. 151, art. 221 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn.
zm.),
5) konkursie – naleŜy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13
ustawy,
6) generatorze – rozumie się przez to aplikację internetową miasta Mysłowice, będącą narzędziem do
wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert i sprawozdawczości.

§2
Cel Programu
1. Głównym celem Programu jest tworzenie warunków rozwoju aktywności i samoorganizacji społeczności
lokalnej miasta Mysłowice.
2. Cele szczegółowe:
1) tworzenie warunków dla funkcjonowania
pozarządowych, w szczególności poprzez:
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2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

a) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, integracji wewnątrz
sektora pozarządowego oraz powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich,
b) upowszechnianie i wdraŜanie idei wolontariatu, w tym, jako formy pracy uŜytecznej społecznie oraz
formy zdobycia umiejętności i kwalifikacji do podjęcia pracy zarobkowej,
wzmocnienie współpracy partnerów lokalnej polityki społecznej: organizacji pozarządowych,
samorządu lokalnego oraz biznesu w szczególności poprzez utworzenie Forum,
aktywizacja sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań przy współpracy z administracją
publiczną, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym przez miasto Mysłowice i organizacje pozarządowe, w tym:
a) tworzenie warunków sprzyjających włączeniu się organizacji pozarządowych w realizację zadań
własnych gminy i powiatu,
b) tworzenie warunków sprzyjających równorzędnemu traktowaniu wszystkich organizacji z terenu
miasta spełniających wyznaczone kryteria merytoryczne,
c) tworzenie warunków sprzyjających współpracy pozafinansowej,
d) umoŜliwianie uzupełniania działań miasta Mysłowice w zakresie nieobjętym przez struktury
samorządowe,
zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych w konsultowaniu projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących sfery zadań publicznych i dziedzinach dotyczących obszaru ich działalności
statutowej,
zwiększenie partycypacji mieszkańców w tworzeniu prawa lokalnego,
zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycje,
wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących
potrzeb,
promowanie organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Mysłowice w szczególności
organizacji o statusie poŜytku publicznego oraz poprzez organizację Dnia Organizacji Pozarządowych.
§3
Zasady współpracy

Współpraca miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości, która jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji
oraz podziału zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim, ukierunkowane na rozwój
obywateli, ich wspólnot i organizacji,
2) suwerenności stron, co oznacza, Ŝe zarówno miasto Mysłowice, jak i organizacje pozarządowe
podejmujące współpracę zachowują autonomię i niezaleŜność,
3) partnerstwa, co oznacza, Ŝe zarówno miasto Mysłowice, jak i organizacje pozarządowe uczestniczą
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz
realizacji zadań publicznych,
4) efektywności, co oznacza, Ŝe zarówno miasto Mysłowice, jak i organizacje pozarządowe współpracując ze
sobą w wykonywaniu zadań, będą dbać, aby zadania te wykonywane były z jak najlepszym rezultatem dla
dobra społeczności lokalnej,
5) uczciwej konkurencji, rzetelności i jawności, polegającej na obowiązku wzajemnego udostępniania przez
miasto Mysłowice oraz organizacje pozarządowe niezbędnych informacji słuŜących realizacji określonych
zadań oraz realnego szacowania kosztów przedstawionych w ofertach i harmonogramach.
§4
Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne
1. Przedmiotem współpracy miasta Mysłowice i organizacji pozarządowych w roku 2017 jest:
1) określanie potrzeb organizacji pozarządowych i wypracowanie sposobu ich zaspokajania,
2) realizacja zadań gminy w sferze poŜytku publicznego.
2. Ustala się priorytetowe zadania publiczne, o których realizację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe
w 2017 roku w następującym zakresie:
1) upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej:
a) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie miasta Mysłowice,
b) zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Mysłowice do działalności sportowej,
c) zwiększenie aktywności wspólnoty samorządowej w zakresie uprawiania sportu,
d) pobudzenie kreatywności klubów sportowych w celu osięgnięcia wyników sportowych przez
zawodników klubów,
e) upowszechnienie i krzewienie kultury fizycznej,
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2) przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym:
a) wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samomopomocowych
słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspieranie działalności związanej z
integracją osób uzaleŜnionych i ich rodzin,
b) dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych prowadzonych wg określonego programu
terapeutycznego,
c) realizacja programów profilaktyczno-terapetycznych dla osób osadzonych w Areszcie śledczym w
Mysłowicach,
d) Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy,
e) dofinansowanie organizacji XXX-lecia Ruchu Abstynenckiego w Mysłowicach,
f) realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych,
g) prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu
Mysłowic,
h) wakacje dla najuboŜszych dzieci i młodzieŜy ze środowisk dotkniętych problemem uzaleŜnień,
i) zwalczenie narkomanii,
j) przeciwdziałanie alkoholizmowi,
3) wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
a) prowadzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci,
4) pomocy społecznej:
a) rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych,
b) zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie osób po przebytej
mastektomii,
c) prowadzenie działań na rzecz przystosowania do Ŝycia w społeczeństwie osób niewidomych i
słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic,
d) prowadzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor”,
e) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,
5) innym:
a) rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz ochrona zabytków,
b) zapobieganie i zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta,
c) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
d) wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Lista zadań, wymienionych w ust. 2 nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych
kryteriów naleŜą: jakość, wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji załoŜonych
celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane przez organizacje pozarządowe zasoby i środki.
4. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złoŜyć ofertę realizacji zadań publicznych, w tym
takŜe tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób.
5. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty wspólne na realizację zadań wymienionych w ust.2
ze względu na efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego.
§5
Formy współpracy
1. Miasto Mysłowice prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy,
we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom miasta Mysłowice.
2. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja przez
nie zadań na rzecz miasta Mysłowice lub jego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem zadań
wskazanych w Programie.
3. Współpraca miasta Mysłowice i organizacji pozarządowych obejmuje następujące formy:
1) współpracę finansową,
2) współpracę pozafinansową.
§6
Współpraca finansowa
1. Współpraca finansowa odbywa się w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się w trybie otwartego
konkursu ofert, chyba Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania (art. 11 ust. 2 ustawy).
3. Wybór zlecania realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2, lub innym trybie określonym
w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
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4. Współpraca finansowa obejmować będzie przyznawanie środków publicznych na realizację zadań
poprzez:
1) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej dla organizacji
pozarządowych na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania,
2) powierzanie wykonania zadań publicznych, które moŜe mieć formy:
a) udzielenia dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na sfinansowanie całkowitych kosztów
realizacji zadania,
b) zakupu usług zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.
5. Powierzanie zadań publicznych moŜe być stosowane dla wyodrębnionych zadań (usług) o określonych
standardach.
6. Zadania, o których mowa w ust. 4, są realizowane w oparciu o standardy realizacji zadań/ usług, które
obejmują wymóg zapewnienia równego dostępu i dostosowania usług do potrzeb grup mniejszościowych
i zagroŜonych dyskryminacją.
7. Dotacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 lit. a):
1) nie mogą zostać udzielone na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budŜetu miasta Mysłowice
lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) mogą zostać wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizowanym zadaniem.
8. Na czas realizacji zadania publicznego lub na czas określony, nie dłuŜszy niŜ 5 lat, mogą być zawierane
umowy wieloletnie.
9. Wysokość finansowania zadań powierzonych w kolejnych latach uzaleŜniona będzie od moŜliwości
finansowych miasta Mysłowice.
10. Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym moŜe zostać zlecona organizacji pozarządowej
z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art. 19a ustawy.
11. Mieszkańcy miasta Mysłowice mogą w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem organizacji
pozarządowych złoŜyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, o której
mowa w art. 19b – 19h ustawy.
12. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budŜetu miasta Mysłowice na realizację zadań
publicznych roku określa zarządzenie Prezydenta Miasta.
13. Współpraca w formie finansowej moŜe równieŜ obejmować udzielanie poŜyczek organizacjom
pozarządowym aplikującym o środki zewnętrzne.
14. Powierzanie wykonania zadań publicznych moŜe nastąpić w innym trybie niŜ określony w art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), jeŜeli dane zadania moŜna zrealizować efektywniej w inny sposób
określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług od organizacji pozarządowych,
prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności
opodatkowania.
15. Miasto Mysłowice moŜe w formie finansowej wspierać projekty inwestycyjne organizacji pozarządowych.
16. Przy zakupie usług, o którym mowa w ust. 4, naleŜy rozwaŜyć zastosowanie klauzul społecznych.
17. Organizacja pozarządowa, wypełniając ofertę lub sprawozdanie moŜe korzystać z generatora
udostępnionego na stronie Urzędu Miasta Mysłowice www.myslowice.pl w zakładce dla mieszkańców/
organizacje pozarządowe/ dotacje lub bezpośrednio na stronie: www.generator.myslowice.pl.
18. Zasady korzystania z generatora określa zarządzenie Prezydenta Miasta.
§7
Współpraca pozafinansowa
1. Pozafinansowe formy współpracy miasta Mysłowice i organizacji pozarządowych dotyczą sfer:
1) informacyjnej:
a) prowadzenie i aktualizacja na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Mysłowice części poświęconej
organizacjom pozarządowym,
b) prowadzenie elektronicznej bazy danych organizacji pozarządowych,
c) informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na projekty zadań publicznych oraz o sposobach ich
rozstrzygnięć,
d) przekazywanie informacji o współpracy za pośrednictwem strony internetowej i mediów lokalnych,
e) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania poprzez strony internetowe
www.myslowice.pl, komunikaty prasowe, radiowe i telewizyjne, telefony, pocztę elektroniczną
i tradycyjną,
f) konsultowanie projektów uchwał Rady Miasta Mysłowice z zakresu polityki społecznej
z organizacjami pozarządowymi oraz w dziedzinach dot. obszaru ich działalności statutowej,
g) udostępnianie organizacjom pozarządowym materiałów promujących miasto Mysłowice,
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2) organizacyjnej obejmującej:
a) inicjowanie działań aktywizujących i integrujących lokalne organizacje pozarządowe,
b) przygotowanie sprawozdań dotyczących realizacji Programu,
c) tworzenie i praca wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym, doradczym i opiniującym,
w poszczególnych obszarach działalności poŜytku publicznego,
d) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł, niŜ
budŜet miasta Mysłowice poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie
rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej,
e) pomoc w pozyskiwaniu lokalu na działalność statutową organizacji, na potrzeby realizacji projektów
na preferencyjnych warunkach,
f) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice lub jednostek
organizacyjnych miasta Mysłowice i bazy technicznej w tych pomieszczeniach na niekomercyjne
spotkania związane z realizacją Programu,
g) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. wstępne
doradztwo prawne, organizowanie lub informowanie o moŜliwościach uczestnictwa w szkoleniach,
konsultacjach, konferencjach,
h) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć miasta
Mysłowice i organizacji pozarządowych,
i) współorganizacja wspólnych wyjazdów przedstawicieli sektora na ogólnopolskie fora inicjatyw
pozarządowych lub inne spotkania tematyczne o podobnym charakterze,
3) szkoleniowej:
a) informowanie, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących zwiększenia jakości
działalności organizacji pozarządowych, w sferze zadań publicznych,
b) informowanie, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i konsultacji dotyczących moŜliwości
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej,
c) stwarzanie moŜliwości wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
4) innej:
a) wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji na ich
wniosek,
b) moŜliwość udziału w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem,
c) moŜliwość wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudŜetowych,
d) wspieranie i udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu współpracy
z organizacjami pozarządowymi z miast partnerskich,
e) wypracowanie wspólnego kalendarza imprez lokalnych,
f) moŜliwość udziału w opracowywaniu i aktualizacji standardów realizacji zadań publicznych
w samorządzie,
g) umoŜliwianie działań w ramach inicjatywy lokalnej,
h) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
i) rozpowszechnianie informacji o działalności organizacji pozarządowych,
2. Miasto Mysłowice moŜe w formie finansowej i pozafinansowej wspierać współpracę
międzynarodową organizacji pozarządowej.
3. Inicjatywa lokalna jest narzędziem realizacji zadań publicznych z moŜliwym udziałem
organizacji pozarządowej jako reprezentanta mieszkańców.
4. Miasto Mysłowice moŜe zawierać umowy partnerskie z organizacjami pozarządowymi, w celu wspólnej
realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudŜetowych.
§8
Okres realizacji Programu
Okres realizacji Programu obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
§9
Realizatorzy Programu
1. Realizatorami współpracy ze strony miasta Mysłowice są:
1) Rada Miasta Mysłowice i poszczególne komisje, w szczególności w zakresie:
a) określania strategii rozwoju miasta Mysłowice, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko
rozumianej polityki społecznej,
b) uchwalania Programu i przyjmowania sprawozdań z jego realizacji,
c) konsultacji problemów i zadań stanowiących przedmiot prac komisji stałych,
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d) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych, w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji, na podstawie przyjętego przez Radę Miasta
Mysłowice w drodze uchwały szczegółowego sposobu prowadzenia tych konsultacji, zgodnie z art.
5 ust. 5 ustawy,
2) Prezydent Miasta Mysłowice, w szczególności w zakresie:
a) realizacji strategii rozwoju miasta Mysłowice, z uwzględnieniem szeroko rozumianej polityki
społecznej,
b) prowadzenia merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym tworzenia
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zgodnie z art.5 ust. 2 pkt 5 ustawy,
c) nadzoru nad wykonaniem Programu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłowice,
d) realizacji zadań wynikających z Programu poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert w celu
powierzenia lub wsparcia realizacji zadania i przekazania odpowiednich na ten cel środków w
ramach budŜetu,
e) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań pod względem efektywności i jakości przy
pomocy zastępców prezydenta, skarbnika miasta, naczelników wydziałów, kierowników jednostek
organizacyjnych miasta Mysłowice,
f) organizacji w ciągu roku co najmniej dwóch spotkań z organizacjami pozarządowymi, na które
zaproszeni zostaną przedstawiciele Rady Miasta oraz jednej sesji Rady Miasta poświęconej
problematyce organizacji pozarządowych,
3) Pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w celu dbałości o stosowanie zasad
współpracy pełni funkcję koordynatora (rozdzielną od zlecania zadań publicznych i kontroli ich
realizacji), w zakresie:
a) diagnozowania potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych,
b) przygotowywania rocznych programów współpracy,
c) udziału w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem,
d) współorganizowania przedsięwzięć promujących działalność organizacji pozarządowych,
e) wspierania działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy w tym
zakresie,
4) naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy Urzędu
Miasta Mysłowice oraz jednostki organizacyjne miasta – w zakresie bieŜącej współpracy
z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub
statutowo.
2. Realizatorami współpracy ze strony organizacji pozarządowych są zgłoszone w rejestrach ich organy
statutowe.
§ 10
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
1. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy w 2017 roku wynosi
3.433.124,00 zł.
2. Wymieniona w ust. 1 kwota moŜe ulec zmianie w razie zmiany przez Radę Miasta Mysłowice kwoty
budŜetu w uchwale budŜetowej, jak równieŜ stwierdzenia, Ŝe zadania moŜna realizować mniejszym
kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budŜetu miasta w części przeznaczonej na realizację
zadań z waŜnych przyczyn, niemoŜliwych do przewidzenia w dniu przyjęcia niniejszego Programu.
§ 11
Ocena realizacji Programu
1.

W terminie do dnia 31 maja 2018 r. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Mysłowice sprawozdanie
z realizacji Programu.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu zawiera co najmniej:
1) ilość ogłoszonych konkursów,
2) liczbę propozycji i ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadania publicznego,
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budŜetu Miasta na realizację zadań publicznych,
4) wykaz udzielonych dotacji obejmujący: nazwę organizacji pozarządowej, nazwę przedsięwzięcia, kwotę
dotacji wraz z nazwami zadań na jakie zostały one przekazane wnioskodawcom,
5) informację o prowadzonej współpracy pozafinansowej,
6) ilość organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
7) łączną wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangaŜowanych przez organizacje
pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
8) liczby przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
3. Sprawozdanie moŜe zawierać opinię organizacji pozarządowych dot. oceny realizacji Programu.
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§ 12
Powoływanie oraz zasady działania komisji konkursowych
1. Dla poszczególnych obszarów Prezydent Miasta, w drodze zarządzenia, powołuje komisje konkursowe
w celu opiniowania ofert złoŜonych w konkursach na finansowanie lub dofinansowanie projektów.
2. W skład kaŜdej z komisji konkursowej wejdzie:
1) przewodniczący komisji – wyznaczony przez Prezydenta Miasta,
2) 2 - 4 członków komisji – wyznaczonych przez Prezydenta Miasta,
3) 1 członek komisji – wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice,
4) do 2 członków komisji – wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3. ustawy.
3. W pracach komisji konkursowej na zaproszenie przewodniczącego komisji mogą uczestniczyć osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w danym obszarze z głosem doradczym bądź wydając opinię.
4. W pracach komisji konkursowej moŜe uczestniczyć pracownik ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi z głosem doradczym.
5. W treści ogłoszenia o otwartym konkursie zostanie wyznaczony termin naboru członków komisji,
wyznaczonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Nabór członków
komisji opiera się na kolejności zgłoszeń. Organizacja pozarządowa moŜe wyznaczyć osobę pisemnie,
mailowo (na wskazany w ogłoszeniu adres) lub bezpośrednio zgłaszając się do komórki merytorycznie
odpowiedzialnej za organizację konkursu.
6. Członkowie komisji konkursowej oraz doradcy nie mogą być członkami podmiotu, który ubiega się
o dotację w ramach obszaru rozpatrywanego przez tę komisję. Fakt ten członkowie komisji oraz doradcy
poświadczają pisemnym oświadczeniem.
7. Z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
8. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub wskazany przez niego członek komisji.
9. Obrady komisji są waŜne, gdy w czasie posiedzenia obecnych jest minimum 3 członków komisji.
10. Procedury oceny i wyboru wniosków przez komisję konkursową określa zarządzenie Prezydenta Miasta
Mysłowice.
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