Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/364/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 listopada 2013 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK

Wstęp
Jednym z elementów sprawnego i efektywnego zarządzania Miastem jest aktywna
współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi.

Skuteczność

działania

Organizacji

pozarządowych zależy w dużym stopniu od ustalenia obszarów, form i czytelnych zasad
współpracy między samorządem a Organizacjami pozarządowymi w wielu dziedzinach
aktywności społecznej. Podstawowymi korzyściami z tej współpracy jest pełniejsze
zaspokajanie potrzeb wspólnoty oraz rozwój poczucia odpowiedzialności za wspólnotę.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego poprzez swoje zaangażowanie i aktywność w istotny sposób wpływają na jakość
życia w Mieście. Dostrzegając ich wartość i pracę Miasto deklaruje wolę współpracy
z wszystkimi Organizacjami pozarządowymi, a także wyrażają intencję wspólnej realizacji
zadań publicznych w zakresach określonych programem.
Dążąc do prawidłowej realizacji zadań publicznych, a także biorąc pod uwagę określenia
zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy Miastem a Organizacjami pozarządowymi,
w oparciu o art. 5a

ust.1 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) został
opracowany program współpracy miasta Świnoujście z Organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
i o wolontariacie.

o działalności pożytku publicznego

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.),
2) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Świnoujście,
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Świnoujście,
4) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Świnoujście,
5) Programie - należy przez to rozumieć Program Współpracy Miasta Świnoujście
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
6) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy,
7) Komisjach - należy przez to rozumieć komisje konkursowe do opiniowania otwartych
konkursach ofert.
8) Tryb pozakonkursowy - należy przez to rozumieć zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe programu

Celem głównym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
publicznych wynikających z ustawy, poprzez włączenie Organizacji pozarządowych w ich
realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a Organizacjami
pozarządowymi.
Celami szczegółowymi są:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie
i wspólnotę

lokalną oraz jej tradycje,

2) prowadzenie efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,
3) zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu i realizowaniu polityki lokalnej,
4) wspólna analiza potrzeb i problemów społeczności lokalnej,

5) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych przez włączenie do ich
realizacji Organizacji pozarządowych,
6) wzmacnianie pozycji Organizacji pozarządowych we współrealizowaniu zadań
publicznych poprzez powierzanie i wspieranie realizacji zadań,
7) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
8) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,
9) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
w szczególności osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych,
zagrożonych uzależnieniami.

Rozdział III. Zasady Współpracy
Współpraca Miasta z Organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1)

pomocniczości - Miasto dąży do poszerzenia w miarę możliwości zakresu zadań

zlecanych organizacjom pozarządowym oraz wspiera działania organizacji pozarządowych
w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań
publicznych,
2) suwerenności stron - gwarancja zachowania niezależności Miasta i Organizacji
pozarządowych, ich równość oraz autonomia, w granicach przyznanych przez prawo,
3) partnerstwa - podstawą podejmowania działań związanych z realizacją zadań
publicznych oraz

pozostałych procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji

pozarządowych jest współpraca Miasta i Organizacji pozarządowych oparta na wzajemnym
szacunku, zaufaniu i uznaniu równorzędności stron,
4)

efektywności - określenie przez Miasto i Organizacje pozarządowe należytego sposobu

osiągania zakładanych celów i konieczności ich realizacji, a także dążenie do osiągania jak
najlepszych efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym
związanych,
5) uczciwej konkurencji - wszystkie podejmowane przez Miasto oraz Organizacje
pozarządowe działania przy realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego
powinny opierać się na równych dla wszystkich stron i obiektywnych kryteriach, zasadach
oraz być prowadzone w sposób niebudzący wątpliwości co do przejrzystych działań

i procedur,
6) jawności - wszystkie formy oraz zasady współpracy z Organizacjami pozarządowymi są
przejrzyste, zrozumiałe, powszechnie dostępne i jawne,
7) legalności - wszystkie działania organów Miasta oraz podmiotów Programu odbywają się
w granicach i na podstawie prawa.

Rozdział IV Zakres przedmiotowy
Przedmiotem współpracy Miasta z Organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w celu zaspokajania istniejących potrzeb
społecznych.

Rozdział V. Formy współpracy

Miasto prowadzi działania w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy
we współpracy z Organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na terenie Miasta działalność
pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zadaniom miasta.
Współpraca Miasta z Organizacjami pozarządowymi odbywa się w formie finansowej
i pozafinansowej
Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami pozarządowymi polega na:
1) powierzaniu wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
2) wspieraniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
3) zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie
pozakonkursowym.

Współpraca pozafinansowa realizowana będzie poprzez:
1) organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy Organizacji pozarządowych,
2) wspieranie Organizacji pozarządowych w miarę możliwości Miasta w zakresie
organizowania szkoleń, spotkań konferencji,
3) prowadzenie bazy danych oraz serwisu informacyjnego na stronie internetowej,

4) konsultowanie z Organizacjami pozarządowymi i Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego, projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.
5) podejmowanie inicjatyw integrujących Organizacje pozarządowe,
6) wzajemne informowanie się Miasta oraz Organizacji pozarządowych o planowanych
kierunkach działań, w tym informowanie Organizacji pozarządowych o zadaniach
publicznych, które będą realizowane w roku obowiązywania programu współpracy z
Organizacjami pozarządowymi,
7) udział przedstawicieli Organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych
celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
8) publikowanie na stronach internetowych Miasta wszelkich ważnych informacji
dotyczących zarówno działań podejmowanych przez Miasto, jak i poprzez
Organizacje pozarządowe
9) wynajmowanie komunalnych lokali użytkowych organizacjom pozarządowym na
warunkach określonych w Uchwale Rady Miasta Świnoujścia NR XXXVIII/325/2008
z dnia 29 maja 2008 r.,
10) działanie

Gminnej

Rady

Działalności

Pożytku

Publicznego

jako

organu

konsultacyjnego i opiniodawczego.

Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne

Obszar współpracy Miasta z Organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Jako zadania priorytetowe samorządu
w roku 2014 określa się zadania z zakresu:

1) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i osób:
a) prowadzenie dziennych domów pomocy,
b) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,
c) prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych,
d) realizacja projektu " Integracja sąsiedzka",
e) prowadzenie miejsc noclegowych w formie " ogrzewalni".

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) udział w obchodach świąt i rocznic
b) organizacja spotkań i konkursów dla dzieci i młodzieży,
c) organizacja spotkań okolicznościowych ukazujących obyczaje i tradycje polskie,
z udziałem młodzieży i przedstawicieli innych organizacji,
d) kultywowanie i propagowanie tradycji narodowych i patriotycznych,

3) działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
poprzez:
- działania społeczno - kulturalne społeczności romskiej.

4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami:
a) organizacja konferencji, seminariów i spotkań,
b) organizacja i udział w obchodach rocznic wspólnie z innymi związkami
i organizacjami z terenu Niemiec,
c) organizacja spotkań okolicznościowych ukazujących obyczaje i tradycje polskie,
z udziałem przedstawicieli innych organizacji.
5) działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, poprzez:
- ukierunkowanie edukacyjno-zawodowe młodzieży - organizacja spotkań.

6) promocji i prowadzenia wolontariatu;

7) ochrony i promocji zdrowia:
a) promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielanie pomocy
przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
b) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy,
c) poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin,

d) realizacja zajęć profilaktycznych dotyczących HIV/AIDS na terenie placówek
oświatowych oraz kampanii międzyszkolnej,

8) działań na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez:
- działania edukacyjno - informacyjne, udzielanie pomocy psychologicznej, prowadzenie
poradnictwa i inne,

9) działań wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;

10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
- wspieranie organizacji narad i konferencji służących wymianie doświadczeń w zakresie
działań edukacyjnych,

11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego, poprzez
- działania z zakresu kultury, w tym twórczości artystycznej poprzez przedsięwzięcia
wzbogacające ofertę Miasta w tym zakresie,

12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) rozwój i zaspakajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności
poprzez prowadzenie systematycznego szkolenia w różnych dyscyplinach sportu,
b) współorganizacja zawodów sportowych, festynów, regat, rajdów, widowiska
sportowych, masowych imprez rekreacyjnych,
c) promocja Miasta poprzez udział świnoujskich zawodników i zespołów we
współzawodnictwie sportowym,

13) ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
a) organizowanie edukacji ekologicznej w mieście poprzez prowadzenie konkursów
ekologicznych, szkoleń w zakresie ekologii, opracowanie materiałów dydaktyczno edukacyjnych i promowanie zachowań przyjaznych środowisku,
b) zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Świnoujścia ( forma obozu
wypoczynkowego)

warsztatów ekologicznych,

c) promocja odzysk i recykling aluminiowych puszek po napojach,

d) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu,

14) działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka, poprzez:
- prowadzenie niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej,

15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień w Świnoujściu,
b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta,
c) realizacja zajęć edukacyjno- profilaktycznych na terenie szkół ponadgimnazjalny
dotyczących przeciwdziałania narkomanii - stymulanty,
d) realizacja programów profilaktycznych typu " Ciąża bez alkoholu", " Prowadzę bez
alkoholu:", konferencja miejska na temat FAS ( Alkoholowy Zespól Płodowy)
e) profilaktyka zagrożeń cywilizacyjnych - cyberprzemoc (GROOMING) - adresowana
do uczniów szkół podstawowych

VII. Okres realizacji programu

Roczny program współpracy z Organizacjami pozarządowymi obowiązuje od 1 stycznia
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

VIII. Sposób oceny realizacji programu

1.

Realizacja programu będzie monitorowana przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
we współpracy z innymi wydziałami merytorycznymi.

2. Wskaźnikami monitoringu programu w danym roku będą informacje dotyczące:
a) wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym
z budżetu miasta na realizację zadań publicznych,
b) udziału środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań
publicznych,
c) liczby ogłoszonych konkursów ofert,

d) liczby ofert złożonych przez organizacje pozarządowe,
e) liczby zawartych umów w danym roku,
f)

liczby umów wieloletnich,

g) liczby ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych w trybie pozakonkursowym,
h) liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych,
i)

2.

formy i zakres współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Sprawozdanie

zbiorcze

z

realizacji

programu

współpracy

z

Organizacjami

pozarządowymi zostanie przedłożony Radzie nie później niż do 30 kwietnia 2015 r.
3.

Sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Miasta w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe.

IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Finansowanie zadań publicznych zleconych Organizacjom pozarządowym odbywa się
w ramach budżetu Miasta na rok 2014. Ostateczną wysokość środków finansowych na
realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa na rok 2014.

X. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI
Program został opracowany na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w celu efektywnego wykonywania zadań publicznych w roku
2014.
Program współpracy z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności pożytku publicznego na rok 2014, został przedłożony do
konsultacji społecznych na podstawie zarządzenia 630/2013 z dnia 11.10.2013 r.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 14.10.2013 r. do 31.10.2013 r.
w następujących formach:
1) za pośrednictwem strony internetowej Miasta Świnoujście,
2)

korespondencyjnie,

3)

poprzez przedłożenie Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,

4)

wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez
Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, komisje
konkursowe powołuje zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście, na wniosek komórki
organizacyjnej urzędu.
1. W zarządzeniu Prezydenta należy uwzględnić:
a) skład komisji konkursowej,
b) treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
c) regulamin otwartego konkursu ofert,
d) regulamin pracy komisji konkursowej,
e) wzory formularzy oceny formalnej i merytorycznej,
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciele organu wykonawczego Miasta, co najmniej 3 osoby,
b) osoby reprezentujące Organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób reprezentujących
Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego biorące
udział w konkursie , co najmniej 2 osoby.
3. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy.
4. Za udział w pracach komisji konkursowych nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów
określonych w treści ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, zgodnie z regulaminem
otwartego konkursu ofert i regulaminem pracy komisji konkursowej.
6. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Prezydentowi protokół wraz z propozycją
wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego.
7. Dokumentację związaną z procedurą powołania oraz pracę komisji konkursowej
prowadzi komórka organizacyjna urzędu,
konkursowej.

wnioskująca o powołanie komisji

