UCHWAŁA Nr XVI/122/2015
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok”
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339)
Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2016 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Agatowska
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 26 listopada 2015 r.
Program współpracy Gminy Miasto Świnoujścia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Ilekroć w Programie współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. poz. 1118 z późn.zm.),
2) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Miasta Świnoujście z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2016 rok,
4) dotacji - należy przez to rozumieć dotacje określone w art. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy,
5) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
6) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy, realizowane przez
organizacje,
7) komisji – należy przez to rozumieć komisje konkursowe do opiniowania otwartych konkursów ofert,
8) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych
organizacjom poza konkursem zgodnie z art. 19a ustawy,
9) uchwale konsultacyjnej – należy przez to rozumieć uchwałę Nr VI/33/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia
10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności
pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
10) mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Świnoujście,
11) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Świnoujście,
12) wydziały merytoryczne – należy przez to rozumieć wydziały Urzędu Miasta Świnoujście,
13) radzie GRDPP – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe Programu
Celem głównym programu jest wspólne podejmowanie działań przez miasto oraz organizacje
pozarządowe na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia
mieszkańców.
Cele szczegółowe są następujące:
1) poprawa komunikacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi,
2) wzmacnianie efektywności wykonywania zadań publicznych,
3) zwiększanie aktywności społecznej, w szczególności poprzez wspieranie wolontariatu,
4) zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w podejmowaniu przez miasto decyzji dotyczących życia
społecznego, m.in. poprzez konsultacje społeczne,
Rozdział 3
Zasady współpracy
Miasto i organizacje pozarządowe będą współpracowały w oparciu o następujące zasady:
1) pomocniczości - dążenie do poszerzenia zakresu zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz
wspieranie ich działalności w zakresie jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie
zadań publicznych,
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2) suwerenności stron - zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów realizujących
zadania, w granicach przyznanych przez prawo,
3) partnerstwa - podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu
równorzędności stron,
4) efektywności - realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie określonych celów,
podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych,
5) uczciwej konkurencji - podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich stron
i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań (w szczególności dotyczących zlecania zadań
publicznych) w sposób przejrzysty,
6) jawności - zachowanie przejrzystości w podejmowanych działaniach, informacji o realizowanych zadaniach
publicznych oraz środkach finansowych,
7) legalności - wszystkie działania organów miasta oraz podmiotów realizujących zadania publiczne odbywają
się w granicach i na podstawie prawa.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy
Przedmiotem współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta.
Rozdział 5
Formy współpracy
Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w formie finansowej i pozafinansowej.
Współpraca finansowa polega na :
1) powierzaniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie,
2) wspieraniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich dofinansowanie,
3) dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze
środków funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych.
Współpraca pozafinansowa polega na:
1) prowadzeniu bazy danych organizacji pozarządowych,
2) bezpłatnym udostępnianiu organizacjom pozarządowych sal i sprzętu urzędu,
3) publikowaniu na stronach internetowych miasta wszelkich ważnych informacji dotyczących zarówno działań
podejmowanych przez miasto jak i organizacje pozarządowe,
4) organizowaniu szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
5) udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem opiniowania
ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
6) udzielaniu rekomendacji organizacjom pozarządowym, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
7) współpraca z Gminną Radą działalności Pożytku Publicznego,
8) budowaniu partnerstwa w celu realizacji wspólnych projektów,
9)wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań w sferze działalności pożytku publicznego.
Rozdział 6
Zadania publiczne przewidziane do zlecania organizacjom pozarządowym
Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy.
W roku 2016 miasto planuje zlecić realizację zadań publicznych z zakresu:
1) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób poprzez:
- prowadzenie dziennych domów pomocy,
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,
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- udzielanie schronienia dla osób bezdomnych,
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
- udział w obchodach świąt i rocznic,
- organizację spotkań i konkursów dla dzieci i młodzieży,
- organizację spotkań okolicznościowych ukazujących obyczaje i tradycje polskie,
- kultywowanie i propagowanie tradycji narodowych i patriotycznych,
3) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
poprzez:
- organizację konferencji, seminariów i spotkań poprzez:
- organizację i udział w obchodach rocznic wspólnie z innymi związkami i organizacjami z terenu Niemiec,
- organizację spotkań okolicznościowych ukazujących obyczaje i tradycje polskie, z udziałem przedstawicieli
innych organizacji,
- propagowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej,
4) działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego poprzez:
- działania społeczno – kulturalne społeczności romskiej,
5) ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- prowadzenie działań i edukacja w zakresie profilaktyki cukrzycy,
- promocję prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielanie pomocy przedmedycznej wśród
dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta, ,
- poprawę jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin,
- realizację zajęć profilaktycznych dotyczących HIV/AIDS na terenie placówek oświatowych,
6) działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
- działania edukacyjno-informacyjne, udzielanie pomocy psychologicznej, prowadzenie poradnictwa i inne,
- prowadzenie rehabilitacji społecznej,
7) działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez:
- wspieranie lokalnej społeczności miasta,
8) nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9) wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:
- rozwój i zaspakajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie
systematycznego szkolenia w różnych dyscyplinach sportu,
- współorganizacja zawodów sportowych, festynów, regat, rajdów, widowisk sportowych, imprez
rekreacyjnych,
- promocja miasta poprzez udział świnoujskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez:
- organizację edukacji ekologicznej w mieście,
- promocję, odzysk i recykling aluminiowych puszek po napojach,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
12) działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka poprzez:
- prowadzenie niepublicznych placówek wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej
i specjalistycznej,
13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:
- prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień.
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14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy poprzez:
- przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływa na wizerunek
miasta, na realizację, których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.
W roku 2016 miasto uznaje za priorytetowe zadania publiczne z następujących obszarów:
1) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) promocji i prowadzenia wolontariatu,
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
6) działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 – działań
wspierających i integrujących organizacje pozarządowe,
7) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Rozdział 7
Okres realizacji programu
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.
Rozdział 8
Sposób realizacji programu
Program będzie realizowany poprzez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowych realizacji zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów
ofert, ogłaszanych przez Prezydenta na zasadach określonych w ustawie,
2) umieszczanie informacji na stronie internetowej miasta aktualnych danych dotyczących organizacji
pozarządowych, a w szczególności:
a) zadań publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków
finansowych przeznaczonych z budżetu miasta,
b) ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięciach,
3) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
na zasadach określonych w ustawie.
Rozdział 9
Wysokość środków planowanych na realizację programu
Finansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu
miasta na rok 2016.
Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016 wynosi
2.643.334,00 zł.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu
1. Realizacja programu będzie monitorowana przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, we współpracy
z innymi wydziałami merytorycznymi.
2. Bieżący monitoring i kontrola merytoryczna wykonywanych zadań publicznych będzie prowadzona przez
pracowników poszczególnych wydziałów merytorycznych.
3. Miernikami efektywności realizacji Programu 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,
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liczby ofert złożonych przez organizacje pozarządowe,
liczby zawartych umów w danym roku,
liczby umów wieloletnich,
liczby ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w trybie
pozakonkursowym,
h) liczby organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta,
i) liczby organizacji pozarządowych zarejestrowanych w roku 2016,
j) forma i zakres współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
k) strefy zadań publicznych (art. 4 ust. 1 ustawy), w których organizacje pozarządowe wykazują
największą aktywność,
4. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie przedłożone Radzie do 30 kwietnia 2017 r. W rocznym
sprawozdaniu z realizacji programu koordynator ds. organizacji pozarządowych wraz z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego dokona oceny stanu współpracy organizacji pozarządowych z miastem
w zakresie realizacji zadań publicznych.
Powyższa ocena współpracy będzie wykorzystywana do stworzenia programu na rok następny.
5. Sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce organizacji pozarządowych.
d)
e)
f)
g)

Rozdział 11
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
Program został opracowany na podstawie przepisów ustawy, w celu efektywnego wykonania zadań
publicznych w roku 2016 we współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Opracowanie programu było poprzedzone następującymi działaniami:
a) zgłoszenie przez wydziały zadań publicznych przewidzianych do realizacji w roku 2016,
b) zaproszeniem organizacji pozarządowych do współtworzenia projektu programu na rok 2016
w okresie od 12.08.2015 r. do 28.08.2015 r.
c) przedstawienie projektu programu Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w celu
wniesienia uwag, propozycji w dniach 23.10.2015 r. i 3.11.2015 r.
Zgodnie z uchwałą konsultacyjną, Prezydent Miasta Świnoujście wydał zarządzenie nr 539/2015 z dnia
5 listopada 2015 r. określając termin i formę konsultacji.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 5 listopada 2015 r, do 13 listopada 2015 r.
w dwóch formach:
1) za pośrednictwem strony internetowej miasta,
2) poprzez przedłożenie projektu programu Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2015 roku Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
pozytywnie zaopiniowała ww. program.
W terminie do 13 listopada 2015 roku za pośrednictwem strony internetowej nie wpłynęły żadne wnioski
od organizacji pozarządowych.
Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta konkursów ofert na realizację zadań publicznych w trybie
zarządzenia Prezydenta Miasta.
2. Komisje konkursowe działają w oparciu o przepisy ustawy, przepisy regulaminów ogłaszanych konkursów
ofert oraz regulaminów pracy poszczególnych komisji konkursowych.
3. W skład komisji wchodzą:
a) osoby wskazane przez Prezydenta – co najmniej 2 osoby,
b) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, - co najmniej 2 osoby.

Id: A018EFAA-0143-449C-B72F-0000E14C53F7. Podpisany

Strona 6

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U z 2014 poz. 1118 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3.
Program współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok określa cele, zasady oraz formy współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi, wskazuje również zakres przedmiotowy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne.
Na podstawie Zarządzenia Nr 539/2015 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 5 listopada 2015 r. program
został poddany konsultacjom społecznym.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dwóch formach:
1) za pośrednictwem strony internetowej miasta,
2) poprzez przedłożenie ww. programu do zaopiniowania Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2015 r. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała
pozytywną opinię dotyczącą ww. programu.
W związku z powyższym uzasadnione i celowe jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok .
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