
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z  2016r. poz. 446) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239 i poz. 395) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2017", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
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Załącznik do Uchwały Nr ......................

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia .....................2016r.

Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Prawidłowy rozwój lokalny oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców mogą być 
zagwarantowane głównie poprzez aktywność społeczności lokalnych, skupionych w organizacjach 
pozarządowych oraz poprzez inicjatywy samorządu lokalnego.

Aby rozwój ten przebiegł we właściwym kierunku, obejmował wszystkie strategiczne dziedziny życia
i stwarzał mieszkańcom pozytywne perspektywy, niezbędna jest stała, wciąż rozwijana współpraca 
lokalnego samorządu i władz Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta pozwala opierać 
się na dobrze przygotowanym i szeroko akceptowanym programie współpracy.

Program określa zakres i formy współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie miasta oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie
z wykorzystaniem środków publicznych. Działalność tę prowadzić również mogą, obok organizacji 
pozarządowych:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyzwania, jeśli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadań Miasta z udziałem organizacji odbywać się będzie nie tylko w ramach niniejszego 
Programu, ale również w ramach innych, szczegółowych programów m.in. takich jak: Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2017 i Program 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2021.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.),

2) Programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Bełchatowa z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 
3 w/w ustawy,

4) Mieście - rozumie się przez to gminę Miasto Bełchatów,

5) Konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 w/w ustawy,

6) Dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 195),

7) Koordynatorze - rozumie się przez to Koordynatora Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.

Rozdział 2.
Cele i zasady współpracy

§ 2. 1) Celem głównym realizacji Programu jest kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:

a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Miasta, rozwoju 
partnerstwa i więzi lokalnych;
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b) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Miasta;

c) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych;

d) rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi.

2) Szczegółowe cele to:

a) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym organizacjom równych szans
w realizacji zadań publicznych przez powierzenie i wspieranie coraz większej ilości zadań
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację;

b) zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;

c) wzrost efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta w poniższych zakresach:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- oświata i wychowanie,

- zwalczanie narkomanii ( w tym "dopalacze") i przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- ochrona zdrowia, w tym ochrona zdrowia psychicznego,

- pomoc społeczna,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- kultura fizyczna i sport,

- turystyka i rekreacja,

- integracja europejska.

d) tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych;

e) integracja organizacji z terenu Miasta.

§ 3. 1) Współpraca z organizacjami realizowana będzie z zachowaniem zasad:

a) pomocniczości i suwerenności stron - Miasto respektując odrębność i suwerenność organizacji uznaje ich 
prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań 
publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

b) partnerstwa - organizacje, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z 
innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu 
sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych;

c) efektywności i uczciwej konkurencji - Miasto, przy zleceniu organizacjom zadań publicznych dokonuje 
wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystywania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej 
konkurencji oraz z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016r.  poz. 195);

d) jawności - Miasto udostępnia organizacjom pozarządowym, informację o zamiarach, celach i środkach 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować
z organizacjami.

2) Miasto współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile są one zadaniami 
Gminy.

3) Organizując współpracę z organizacjami Miasto Bełchatów zachęcać będzie organizacje
do nawiązywania i utrwalania współpracy z organizacjami o podobnym profilu działalności w realizacji 
wspólnych działań.

Rozdział 3.
Zakres i formy współpracy oraz sposoby realizacji

§ 4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

§ 5. Współpraca o charakterze finansowym polega na:
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1) Zleceniu realizacji zadań publicznych i może odbywać się w formie:

a) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

b) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2) Zleceniu realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne 
przewidują inny tryb zlecenia.

3) Zleceniu z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert w następujących przypadkach:

a) w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014r. poz. 333 
z późn. zm.);

b) określonych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację 
zadania publicznego, którego okres realizacji nie przekracza 90 dni, a wysokość dofinansowania nie 
przekroczy 10.000,00 złotych. Ponadto jeden podmiot w tym samym roku kalendarzowym nie może 
uzyskać dofinansowania łącznej kwoty przekraczającej 20.000,00 złotych;

4) w ramach tzw. inicjatywy lokalnej zgodnie z trybem i szczegółowymi kryteriami oceny zwartymi
w Uchwale Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku.

§ 6. Zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o konkursie 
na poszczególne zadania. Wyniki konkursów są podawane do publicznej wiadomości. Ogłoszenia o otwartych 
konkursach ofert i ich wynikach publikowane są w szczególności:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej;

b) na stronie internetowej miasta /www.belchatow.pl/;

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

§ 7. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywać się będzie w formach:

1) Wzajemnej wymiany informacji i konsultacji poprzez:

a) realizację procedur informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w "Mapie 
Aktywności" - wykazie organizacji;

b) organizację przynajmniej raz w roku plenarnych spotkań organizacji z organami Miasta Bełchatowa
tzw. Konferencji Organizacji Pozarządowych Miasta Bełchatowa;

c) aktualizację danych na oficjalnej stronie internetowej w dziale dotyczącym bełchatowskiego sektora 
pozarządowego i współpracy Miasta z organizacjami;

d) udostępnianie tablic informacyjnych;

e) stały, bezpośredni kontakt Koordynatora z zarządami organizacji.

2) Włączeniu organizacji w kreowanie działań na rzecz Miasta realizowane poprzez:

a) organizowanie spotkań i prac Zespołu Konsultacyjnego;

b) organizowanie spotkań Miejskiej Rady Sportu;

c) włączenie organizacji w działalność edukacyjno-kulturalną szkół i placówek kultury.

3) Wspierania i promocji działalności organizacji odbywać się będzie jako:

a) organizowanie: konkursu o Tytuł "Dobrodziej Roku" oraz konkursu o Tytuł "Wolontariusz Roku";

b) nieodpłatny dostęp do sal konferencyjnych Urzędu Miasta Bełchatowa na potrzeby realizowanych przez 
nie projektów;

c) umożliwienie na preferencyjnych warunkach dostępu do lokali użytkowych będących w zasobach Miasta 
Bełchatowa;

d) obejmowaniu honorowym patronem działań lub programów, prowadzonych przez organizacje;

e) udzielenie referencji/rekomendacji organizacjom ubiegającym się o środki spoza budżetu Miasta 
Bełchatowa w tym również doradztwo w przygotowaniu wniosków o granty i dotacje;
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f) pomoc w rejestracji nowopowstających organizacji oraz pomoc w przypadku dokonywaniu zmian
w Krajowym Rejestrze Sądowym;

g) umożliwienie dostępu do czasopism  i literatury dotyczącej organizacji pozarządowych;

h) przekazywanie do mediów informacji o organizacjach i podejmowanych przez nie działaniach;

i) udział w bezpłatnych szkoleniach i kursach aktywizujących;

j) promowanie działalności i wizerunku organizacji.

4) Konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji.

5) Umożliwienia organizacjom nawiązywania kontaktów międzynarodowych oraz wymiany doświadczeń
z partnerami zagranicznymi, następować będzie poprzez udział organizacji w realizowanych spotkaniach
z zagranicznymi gośćmi, a także w miarę możliwości w organizowanych przez Miasto Bełchatów 
wyjazdach zagranicznych.

Rozdział 4.
Zadania operacyjne i priorytetowe

§ 8. Do zadań operacyjnych należy:

1) Zaspokojenie podstawowych potrzeb najuboższych mieszkańców miasta oraz przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom wykluczenia społecznego.

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej obejmować będzie działania:

a) na rzecz osób bezdomnych i zagrożeń bezdomnością;

b) na rzecz osób dotkniętych ubóstwem;

c) na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o niskim statusie społecznym;

d) przełamujące izolację społeczną osób niepełnosprawnych.

2) Kształtowanie i wzmacnianie postaw prozdrowotnych poprzez aktywizację mieszkańców Bełchatowa 
do wspólnego, aktywnego rozwiązywania problemów ochrony zdrowia.

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia obejmować będzie:

a) organizację przedsięwzięć o charakterze profilaktyki zdrowotnej;

b) inicjatywę propagującą honorowe krwiodawstwo;

c) realizację przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie pomocy przedmedycznej.

3) Walka z uzależnieniami (w tym dopalacze) - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi
oraz przemocy w rodzinie.

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia następować będzie w oparciu o Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2017 oraz Program 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2021.

4) Zwiększanie dostępu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia obejmować będzie:

a) realizację programów adaptacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży;

b) współpracę z organizacjami w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla osób poszkodowanych
na rehabilitację i adaptację społeczną.

5) Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Bełchatowa.

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmować będzie:

a) organizację cyklicznych imprez sportowych wpisanych w kalendarz imprez sportowych Miasta 
Bełchatowa;

b) realizację inicjatyw sportowo - rekreacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50+;
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c) realizację organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz szkoleń sportowych o charakterze masowym
i ciągłym;

d) powierzenie organizacji cyklicznych imprez sportowych wpisanych w kalendarz imprez sportowych 
Miasta Bełchatowa oraz administrowanie obiektami sportowymi.

6) Wzbogacenie oferty działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania:

a) realizacja autorskich projektów edukacyjnych;

b) realizacja inicjatyw mających na celu ochronę środowiska lokalnego i edukacja ekologiczna.

7) Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta.

Realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

a) realizacja przedsięwzięć o charakterze lokalnym;

b) realizacja zadań popularyzujących dziedzictwo narodowe.

8) Wspieranie rozwoju turystyki oraz promowanie walorów turystycznych miasta.

Realizacja zadań w zakresie turystyki i rekreacji:

a) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, 
krajobrazowych i rekreacyjnych miasta i okolic;

b) publikacja wydawnictw informacyjnych;

c) działania związane z informacją turystyczną.

9) Propagowanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności:

a) rolnictwa;

b) ochrony ludności;

c) pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.

10) Działania ekologiczne i w zakresie ochrony zwierząt.

Realizacja zadań w zakresie:

a) ochrony zwierząt i ich praw;

b) ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Zadania priorytetowe w zakresie współpracy miasta z organizacjami:

1) Działania mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb najuboższych mieszkańców miasta i osób, 
którymi grozi wykluczenie społeczne.

2) Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w tym przemocy w rodzinie.

3) Realizacja inicjatyw sportowo-rekreacyjno-turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, osób w wieku 50+.

4) Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych o charakterze masowym i ciągłym.

5) Autorskie rozwiązania w zakresie oświaty i wychowania.

6) Organizacja przedsięwzięć promujących Miasto Bełchatów w zakresie kultury.

7) Realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, honorowego krwiodawstwa i pierwszej 
pomocy, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska.

8) Promocja na forum ogólnopolskim przedsięwzięć podejmowanych przez bełchatowskie organizacje.

9) Działalność w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych - Bełchatowska Karta Rodziny.
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Rozdział 5.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 9. Miasto Bełchatów przeznacza na realizację Programu środki finansowe, które wydatkowane będą
w formie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert oraz na organizacje 
konkursów: "Dobrodziej Roku" i "Wolontariusz Roku".

Planowane środki finansowe przedstawiają się następująco:

- zadania z zakresu pomocy społecznej - 175.000,00 zł

- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 626.000,00 zł;

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 1.397.000,00 zł

- zadania z zakresu turystyki i rekreacji - 5.000,00 zł;

- zadania z zakresu oświaty i wychowania - 27.000,00 zł;

- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 40.500,00 zł;

- zadania z zakresu ochrony zdrowia - 44.000,00 zł;

- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 6.000,00 zł;

- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 3.500,00 zł;

- organizacja konkursów: "Dobrodziej Roku" i "Wolontariusz Roku" - wydatki w ramach Działu Budżetu - 
Administracja Publiczna - 4.000,00 zł;

- zadania z zakresu współpracy Miasta Bełchatowa z miastami partnerskimi - 25.000,00 zł.

W/w kwoty zostaną ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.

Rozdział 6.
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 10. 1)Prace nad przygotowaniem projektu Programu zostały zainicjowane podczas X Konferencji 
Organizacji Pozarządowych Miasta Bełchatowa „BEŁCHATÓW - NGO 2016” , a następnie przeprowadzone 
przez Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Bełchatowa.

2) Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:

a) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;

b) przygotowanie projektu Programu Współpracy na rok 2017;

c) przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Programu na rok 2017 w formie:

- tradycyjnej korespondencji z członkami Zespołu Konsultacyjnego;

- forum dyskusyjnego dla członków bełchatowskich organizacji pozarządowych i podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego - przedstawiciele organizacji mogą zgłaszać pisemne 
uwagi i opinie dotyczące projektu Programu Współpracy do Koordynatora w okresie trwania 
konsultacji.

d) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji.

3) Uchwalenie Programu Współpracy na rok 2017 - do listopada 2016 roku.

Rozdział 7.
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

§ 11. 1) Komisja Konkursowa do rozpatrzenia ofert i wydawania opinii w otwartym konkursie ofert jest 
powoływana przez Prezydenta Miasta Bełchatowa i działa na podstawie odrębnego regulaminu.

2) Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie merytorycznej oceny oraz określenia propozycji 
wysokości dofinansowania ofert lub wyboru oferty na sfinansowanie, zgłoszonych przez podmioty 
prowadzące działalność użyteczną w sferze zdań publicznych określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) W skład Komisji wchodzi pięć osób: czterech przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu
i jeden przedstawiciel organizacji.
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§ 12. 1) Kryteria oceny ofert zawarte są w regulaminie pracy Komisji Konkursowej i podawane są do 
powszechnej wiadomości w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

2) Każdy z członków Komisji wypełnia Indywidualny Arkusz Oceny Oferty. Wyniki poszczególnych 
członków Komisji sumowane są na Zbiorczym Formularzu Oceny stanowiącym podstawę do tworzenia 
listy rankingowej, na podstawie której Prezydent Miasta Bełchatowa dokonuje wyboru ofert i ustala 
wysokość dofinansowania.

Rozdział 8.
Ocena realizacji Programu

§ 13. 1) Monitoring i ewaluacja stanowią niezbędne elementy każdego programu, dają podstawową 
informację  o efekcie realizowanych zadań, inicjowanych dla osiągnięcia założonych celów.

2) Realizowany monitoring polegać będzie na systematycznej ocenie zmian zachodzących w obszarach 
współpracy, a podstawową jego formą będzie doroczne podsumowanie przez organizacje uczestniczące
w Konferencji Organizacji Pozarządowych Miasta Bełchatowa.

3) Prowadzona ewaluacja sposobu wdrażania poszczególnych elementów Programu realizowana będzie
w formie raportu prezentowanego na koniec I kwartału podczas Konferencji Organizacji Pozarządowych 
Miasta Bełchatowa.

4) Uwagi, wnioski oraz propozycje, dotyczące realizowanych przez organizacje we współpracy z Miastem 
projektów, będą wykorzystywane do usprawnień i bieżącej współpracy i mogą być przedstawiane 
Komisjom Rady Miejskiej oraz Zespołowi Konsultacyjnemu.

5) Wskaźnikami efektywności Programu będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:

a) liczby organizacji pozarządowych i osób realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

b) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań;

c) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje 
pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;

d) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych;

e) systemowych rozwiązań problemów ważnych dla funkcjonowania Miasta.

6. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji współpracy, mogą być zgłaszane przez 
organizacje do Koordynatora.

7) Koordynator składa na Konferencji sprawozdanie z realizacji Programu wraz ze wskaźnikami efektywności 
Programu w terminie do końca I kwartału każdego roku.

Rozdział 9.
Podsumowanie

§ 14. Rada Miejska Bełchatowa, przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę współpracy z 
organizacjami w zakresie prowadzonej działalności, w sferze zadań publicznych i wyraża intencję rozszerzania 
katalogu zadań publicznych wspieranych lub powierzanych organizacjom. Ilość efektywnie zrealizowanych 
przedsięwzięć, będzie czynnikiem wskazującym, w jaki sposób i w jakim zakresie, zwiększa się katalog zadań 
samorządu Miasta Bełchatowa przekazywanych organizacjom.
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UZASADNIENIE

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239 i poz. 395) stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Konsultacje odbyły się od dnia .................... 2016 roku do dnia .................. 2016 roku.

Konsultacjom nadano formę przyjmowania opinii i uwag do Programu współpracy Miasta Bełchatowa

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia

do projektu uchwały. Zgodnie z treścią ogłoszenia konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na

liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach z uwagi na to, iż zostały przeprowadzone zgodnie

z Regulaminem Konsultacji Społecznych.

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta

Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2017 jest zasadne.

Id: 1C8A4731-5E33-44C0-95F4-05EBF3CB8692. Projekt Strona 1




