Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/990/2010
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 października 2010 roku

Program współpracy miasta Będzina 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 2011

I. Wstęp.
Program współpracy jest podstawowym dokumentem opisującym zasady kooperacji
pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnym sektorem pozarządowym.
Współpraca miasta Będzina 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 wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy
umacnianiu obywateli i ich wspólnot.
Funkcjonowanie organizacji non profit, a w szczególności aktywność mieszkańców
Będzina zrzeszonych w tych podmiotach sprzyja tworzeniu więzi społecznych,
odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych zbiorowości.
Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest wyrazem współdziałania
i wzajemnego wspierania się sektora samorządowego i społecznego. Reguluje zakres
współpracy w wymiarze finansowym i niefinansowym, określając jego formy. To wyraz
polityki miasta wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki
zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości działania na terenie Będzina
i opartej na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
Według danych rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego na dzień
1 września 2009 roku, zarejestrowanych w Polsce ogółem było 64 500 stowarzyszeń
i 10 100 fundacji. Na terenie Będzina w rejestrze prowadzonym przez Starostwo
Powiatowe w Będzinie zarejestrowanych jest 100 organizacji pozarządowych, w tym:
9 uczniowskich klubów sportowych, 72 stowarzyszenia rejestrowe i 19 stowarzyszeń
zwykłych. Liczba oficjalnie istniejących organizacji nie jest jednak wiarygodna – część
organizacji figurujących w oficjalnych rejestrach w praktyce dawno już zakończyła
działalność.
mieszkańców

Liczba

zarejestrowanych
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dla

organizacji

województwa

w przeliczeniu

śląskiego

14.

na

10

W porównaniu

tysięcy
z innymi

województwami jest to jeden z najniższych wskaźników. Mniejszy ma tylko województwo
świętokrzyskie - 13. Największy wskaźnik osiąga województwo mazowieckie (22)
i pomorskie (20) .
Spośród organizacji działających na terenie Będzina najwięcej realizuje zadania
z zakresu sportu i turystyki. Na drugim miejscu plasują się stowarzyszenia działające
w sferze kultury. Kolejne miejsca zajmują organizacje z obszaru pomocy społecznej
i zdrowia. Najmniej stowarzyszeń świadczy pracę na rzecz oświaty. Na terenie miasta

działają także Ochotnicze Straże Pożarne.
Niniejszy Program opracowany został przez Referat Spraw Społecznych przy
udziale Pełnomocnika Prezydenta Miasta Będzina do spraw współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Będzinie:
Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, Wydziału Spraw Obywatelskich,
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biura Współpracy z zagranicą.
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogły za pośrednictwem
internetu zgłaszać swoje propozycje zadań realizowanych wspólnie z samorządem na
rzecz mieszkańców miasta. Zgodnie z zapisem § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0151/374/2010 z dnia
8 września 2010 roku o konsultacji projektu Programu na 2011 rok. Termin konsultacji
ustalono od dnia 20 września do 4 października 2010 roku, a jego formą było
bezpośrednie spotkanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zorganizowane
w dniu 20 września. W spotkaniu uczestniczyły 23 organizacje pozarządowe, którym
przedstawiono

i omówiono

wszystkie

elementy

Programu,

ze

szczególnym

uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów zmieniających ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Każda organizacja otrzymała projekt Programu, do
którego w terminie 14 dni mogła wnieść ewentualne uwagi i sugestie. Z możliwości tej
skorzystało

tylko

jedno

stowarzyszenie

-

Fundacja

im.

Jana

Dormana,

która

zaproponowała utworzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wniosek
Fundacji mieści się w zapisie rozdziału VI Programu w ust. 4 punkcie 11 mówiącym, iż
jedną z form współpracy o charakterze niefinansowym jest tworzenie wspólnych zespołów
doradczych,

inicjatywnych

i

opiniujących

złożonych

z przedstawicieli

organizacji

pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie i przedstawicieli organów administracji publicznej.
II. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
-

organizacjach pozarządowych - należy rozumieć przez to niebędące jednostkami
sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
-

organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje
pozarządowe oraz 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 wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie

działalności

pożytku

publicznego,

stowarzyszenia

jednostek

samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na
podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
-

działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to działalność
społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań
publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,

-

środkach publicznych – należy rozumieć przez to środki publiczne, o których
mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne
w rozumieniu tej ustawy,

-

dotacji – należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych,

-

wolontariuszu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-

programie – należy przez to rozumieć Program współpracy miasta Będzina
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 2011,

-

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-

konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs na dotacje z budżetu miasta
Będzina na realizację zadań gminy w 2011 roku,

-

pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Będzina.

2. Podmiotami Programu są:
1) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność
na terenie miasta Będzina lub na rzecz jego mieszkańców,
2) organizacje pozarządowe,
3) 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 wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej,
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację

celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między

swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
III. Cele Programu.
Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku

lokalnym,

poprzez

budowanie

partnerstwa

pomiędzy

administracją

publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program obejmuje między innymi:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją
wspólnotę lokalną czy regionalną,
2) budowanie

społeczeństwa

obywatelskiego,

poprzez

stworzenie

warunków

do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej,
3) uzupełnianie i wspieranie działań jednostek samorządowych, zmierzających
do odciążenia sektora publicznego w realizacji niektórych zadań,
4) zwiększanie udziału mieszkańców miasta w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz miasta i jego
mieszkańców przez organizacje pozarządowe.

Szczegółowe cele przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
IV. Zasady współpracy.
Realizacja Programu opiera się na zasadach:
1) pomocniczości

-

miasto

prowadzi

działalność

przy

pomocy

organizacji

pozarządowych, poprzez powierzanie im wykonywania odpowiednich zadań
publicznych,
2) suwerenności stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne
sprawy podmiotów programu,
3) partnerstwa - organizacjom zapewnia się uczestnictwo w ustalaniu zadań
publicznych wykonywanych przez miasto oraz sposobu wykonywania tych zadań
na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału,
4) efektywności - miasto wykorzystuje współpracę z organizacjami do efektywnej
realizacji zadań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców miasta,
5) uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,
6) jawności - miasto udostępnia organizacjom pozarządowym podstawowe dane,
tj. o zamiarach, celach i efektach współpracy oraz o jej kosztach.

V. Zakres przedmiotowy.
Przedmiotem współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2011 roku jest:
1) realizacja zadań własnych miasta, określonych przepisami prawa,
2) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
4) konsultowanie aktów prawa miejscowego.
VI. Formy współpracy.
1. Współpraca miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w ustawie w art. 3 ust. 3 odbywa się w wymiarze finansowym
i niefinansowym.
2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
1) powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz

z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
3. Dotacja nie może zostać przeznaczona na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
3) budowę, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
4) remonty obiektów,
5) zakupy majątkowe i inwestycyjne,
6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
7) działalność gospodarczą, polityczną i religijną.
4. Współpraca o charakterze niefinansowym przybiera formy:
1) organizowania konferencji (forum) podsumowującej współpracę miasta Będzina
z organizacjami pozarządowymi,
2) organizowania otwartych spotkań informacyjnych z organizacjami pozarządowymi,
w tym dotyczących przygotowywania i rozliczania wniosków, składanych w ramach
otwartych konkursów ofert oraz zadań publicznych, planowanych do realizacji na
następny rok,
3) gotowości udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych
przez organizacje pozarządowe,
4) organizowania szkoleń i seminariów, mających na celu podnoszenie standardów
usług świadczonych przez organizacje pozarządowe,
5) realizowania wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych
i miasta,
6) wspierania działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez
organizacje pozarządowe,
7) udzielania rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe
do innych instytucji z wnioskami o dotacje,
8) wspierania przez miasto działań promujących przekazywanie 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym,
9) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, związanej z działaniami
organizacji pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z miastem,
10) współredagowania miejskiego portalu internetowego poświęconego będzińskim
organizacjom pozarządowym,
11) tworzenia wspólnych zespołów doradczych, inicjatywnych i opiniujących złożonych

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przedstawicieli
organów administracji publicznej,
12) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa normatywnego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, zgodnie z zapisem Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 czerwca 2010 roku,
13) pomocy merytorycznej w przygotowywaniu przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje pozarządowe, przyczyniających się do poprawy jakości życia
mieszkańców miasta,
14) pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym
charakterze, zwłaszcza w miastach partnerskich Będzina,
15) użyczania organizacjom pozarządowym lokali, będących ich siedzibą lub na
potrzeby prowadzenia działalności statutowej,
16) udostępniania, w miarę posiadanych możliwości sal będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego w Będzinie na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych
przez

organizacje

pozarządowe

spotkań

i

konferencji

o

charakterze

niekomercyjnym,
17) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.
VII. Priorytetowe zadania publiczne.
1. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w ustawie w art. 3 ust. 3 w sferze zadań publicznych, o ile mieszczą się one
w katalogu zadań własnych gminy, w szczególności z obszaru:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) ochrony i promocji zdrowia,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7) turystyki i krajoznawstwa,

8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
2. Miasto w 2011 roku będzie wspierać, powierzać i współpracować z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Programu.
VIII. Okres realizacji Programu.
1. Zadania niniejszego Programu będą realizowane do dnia przyjęcia przez Radę
Miejską

Będzina

„Programu

współpracy

miasta

Będzina

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
2012”.
2. Zmiany w programie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie uchwały Rady
Miejskiej Będzina.
IX. Realizacja Programu.
1. Zlecanie

realizacji

zadań

publicznych

organizacjom

pozarządowym

oraz

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w tym przyznawanie przez miasto środków
finansowych odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1) otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Prezydenta Miasta Będzina,
2) z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) wnioski o inicjatywę lokalną, zgodnie z Uchwałą LVI/976/2010 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 27 września 2010,
4) inne

tryby

niż

wyżej

wymienione,

określone

w

odrębnych

przepisach,

w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie o ochronie

przeciwpożarowej, ustawie o sporcie.
2. Realizatorzy Programu:
1) Rada Miejska Będzina,
2) Prezydent Miasta Będzina,
3) organizacje pozarządowe,
4) komisje konkursowe,
5) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina do spraw współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
6) komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Będzinie.
X. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu.
1. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego
Programu przewiduje się zabezpieczyć w budżecie miasta na 2011 rok kwotę w
wysokości 532 104 złotych, z tego na zadania z obszaru:
1) pomocy społecznej – 102 900 złotych,
2) ochrony i promocji zdrowia – 4 520 złotych,
3) przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania patologiom – 193 684 złote,
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 18 800 złotych,
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 115 000 złotych,
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 800
złotych,
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego – 91 400 złotych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany powyższych kwot, uzależnionych od bieżących
możliwości finansowych gminy.
XI. Ocena realizacji Programu.
1. Propozycje,

uwagi

i

wnioski

dotyczące

realizowanych

przez

organizacje

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku

publicznego

i

o

wolontariacie

projektów

i

przedsięwzięć

będą

wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy.
2. Wskaźnikami efektywności programu będą dane dotyczące w szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz
lokalnej społeczności,
2) wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu miasta Będzina na
realizację tych zadań,
3) wysokości środków własnych organizacji pozarządowych, zaangażowanych

w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta,
4) liczby osób, które były uczestnikami różnych działań publicznych realizowanych
przez organizacje pozarządowe.
XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina do spraw współpracy z organizacjami
pozarządowymi tworzy listę przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w ustawie w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach komisji
konkursowych.
2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie w art. 3 ust. 3,
prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Będzina,
mogą

zwrócić

się

do

pełnomocnika

z

wnioskiem

o

wpisanie

swojego

przedstawiciela na powyższą listę.
3. Wniosek winien zawierać:
1) dane osobowe i adresowe kandydata wraz z telefonicznym numerem
kontaktowym,
2)

uzasadnienie

wyboru

kandydata,

podpisane

przez

upoważnionych

przedstawicieli organizacji pozarządowej,
3) zgoda kandydata na umieszczenie na liście oraz przetwarzanie jego danych
osobowych,
4) wskazanie głównego obszaru działania statutowego, spośród obszaru: pomocy
społecznej, zdrowia, edukacji, sportu, kultury, ekologii, obywatelskiego.
4. W razie wątpliwości, czy zgłaszająca kandydata organizacja pozarządowa lub
podmiot, o którym mowa w ustawie w art. 3 ust. 3, prowadzi działalność pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców Będzina bądź odnośnie kompetencji zgłaszanej
osoby, pełnomocnik może prosić o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez
wnioskodawcę bądź zasięgnąć opinii Starosty Powiatowego w Będzinie, jako
organu nadzorującego działalność organizacji pozarządowych.
5. Aktualna lista dostępna będzie na stronie internetowej miasta, w zakładce
poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
6. Do zaopiniowania ofert, przedłożonych w ramach konkursu na realizację zadań

publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ustawie
w art.

3

ust.

3,

Prezydent

Miasta

Będzina

powołuje

na

wniosek

Naczelnika/Kierownika właściwej ze względu na obszar zadania konkursowego
komórki organizacyjnej, komisję konkursową w składzie:
1) przewodniczący – osoba reprezentująca właściwą ze względu na obszar zadania
konkursowego komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Będzinie,
2) członkowie, w tym:
a) przedstawiciele właściwej ze względu na obszar zadania konkursowego komórki
organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie lub jednostki organizacyjnej miasta,
b) przedstawiciele co najmniej dwóch organizacji pozarządowych wytypowanych
spośród listy, o której mowa w rozdz. XII ust. 1 niniejszego Programu, a gdy nie ma
takiej

możliwości

spośród

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w ustawie w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
c) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina do spraw współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
7. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także:
a) z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy,
b) osoby nienależące do jej składu, wykonujące czynności związane z obsługą
administracyjną komisji.
8. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału
oferentów.
9. Posiedzenia komisji konkursowych prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności wyznaczony przez niego członek komisji.
10. Do ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej
członków.
11. Przewodniczący i członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem
złożonych ofert składają oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
Programu, iż nie pozostają w takim stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami
biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich
bezstronności podczas opiniowania ofert.

12. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
13. Komisja konkursowa opiniuje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego
pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z przyjętymi kryteriami.
14. Wynikiem pracy komisji konkursowej jest protokół.
15. Komisja konkursowa rekomenduje wyniki konkursu Prezydentowi Miasta Będzina.
16. Wyniki konkursu są zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Będzina.
17. Wyniki otwartego konkursu ofert, zawierającego nazwę oferenta, nazwę zadania
publicznego,

wysokość

przyznanych

środków

publicznych

ogłaszane

są

niezwłocznie po wyborze oferty w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej miasta Będzina i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie.
18. Każdy ma prawo żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Załącznik Nr 1
do Programu współpracy miasta
Będzina 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 2011

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

I. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Cele szczegółowe współpracy:
– Realizacja podstawowych założeń Programu Edukacyjnego dla Miasta Będzina
z uwzględnieniem oferty organizacji pozarządowych.
– Oddziaływanie na jakość lokalnej oświaty, wzbogacanie oferty edukacyjnej
i wychowawczej.
– Podejmowanie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju ucznia
(programy innowacyjne, dodatkowe zajęcia, zajęcia pozalekcyjne).
– Planowanie i realizowanie rozwoju szkoły (szkolenia nauczycieli i pracowników
administracji ).
– Przygotowywanie

uczniów

do

życia

w

społeczeństwie

informacyjnym,

wykorzystywanie technologii informacyjnych.
– Przygotowywanie uczniów do stawania się obywatelami Europy.
– Doskonalenie zarządzania szkołą, wypracowanie narzędzi do analizy jakości pracy
szkół i przedszkoli.
– Poszukiwanie różnorodnych form pomocy młodym ludziom, zarówno tym
o szczególnych zdolnościach, jak i tym zagrożonym.
– Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodych mieszkańców Będzina.
– Kształtowanie postaw proekologicznych.
– Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Realizacja programów profilaktycznych.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Zadania:
1. Podnoszenie

jakości

pracy

szkoły,

doskonalenie

zarządzania

placówką,

monitorowanie efektów pracy szkoły i określanie standardów własnej pracy.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie małej i wielkiej ojczyzny,
jej historii, kultury i tradycji, realizację programów z edukacji regionalnej.
Realizowanie programów edukacyjnych związanych z historią, przestrzenią
publiczną, tradycją i wielokulturowością Będzina.
3. Realizowanie programów wychowawczych m.in. poprzez organizowanie działań
młodzieży na rzecz osób potrzebujących, wspieranie udziału dzieci i młodzieży w
różnorodnych akcjach charytatywnych, wspieranie wolontariatu młodzieżowego.
4. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodych mieszkańców Będzina
poprzez realizację projektów popularyzujących idee samorządności, skutecznego
uczestnictwa w życiu publicznym, wspieranie organizowania debat.
5. Przygotowywanie uczniów do stawania się obywatelami Europy poprzez wspieranie
działalności szkolnych klubów europejskich, kształtujących świadomość europejską
wśród uczniów, realizacja projektów i programów służących edukacji europejskiej,
rozwój współpracy zagranicznej.
6. Realizacja

programów

dotyczących

rozbudzania

przedsiębiorczości

dzieci

i młodzieży oraz przygotowania do rynku pracy.
7. Wdrażanie autorskich projektów edukacyjnych, wymiana doświadczeń i osiągnięć
naukowych, promocja i wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania
poprzez

współorganizowanie

konferencji,

seminariów,

konkursów,

udział

w konferencjach i szkoleniach.
8. Udział w programach pozwalających skonfrontować własne działania szkoły lub
przedszkola z efektami pracy innych placówek; uczestnictwo – za pośrednictwem
organizacji pozarządowych – w partnerskich kontaktach z innymi szkołami, udział
w „sieci” zrzeszającej różnorodne placówki i instytucje edukacyjne.
9. Rozszerzanie oferty edukacyjnej przedszkoli poprzez wspieranie działań w zakresie
integracji przedszkolnej oraz wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego
indywidualnych upodobań i uzdolnień.
10. Kształtowanie
o ochronie

postaw

środowiska

proekologicznych
naturalnego,

poprzez

realizacja

upowszechnianie
programów

organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów.

wiedzy

ekologicznych;

11.

Poszukiwanie różnorodnych form pomocy młodym ludziom, zarówno tym
o szczególnych zdolnościach, jak i tym zagrożonym niedostosowaniem społecznym
i z trudnościami w nauce.

12. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, wspieranie organizacji festiwali,
przeglądów,

konkursów,

olimpiad

przedmiotowych,

turniejów

i

zawodów

sportowych, organizacja zajęć tematycznych – m.in. plastycznych, teatralnych,
muzycznych

komputerowych

i

sportowo-rekreacyjnych

–

służących

zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.
13. Wspieranie wychowawczej roli rodziny poprzez wzbogacenie realizacji programów
profilaktycznych i wychowawczych. Troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Organizacja zajęć informacyjno-edukacyjnych dotyczących ruchu drogowego,
bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami i osobami obcymi, uczenie
odpowiedzialnego zachowania podczas wypoczynku i wycieczek edukacyjnych.
14. Wspieranie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, terapii indywidualnej
i grupowej, treningów i warsztatów, upowszechnienie wiedzy o problemach
społecznych, o zachowaniach patologicznych, zagrożeniach i uzależnieniach.
II. Pomoc społeczna
Cel szczegółowy współpracy:
-

Zapewnienie schronienia, wyżywienia i odzieży osobom bezdomnym w terenu
naszego miasta.

Zadania:
1. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mieszkańców miasta.
2. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Będzina, przekazywanej
nieodpłatnie w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD.
III. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Cele szczegółowe współpracy:
-

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od
alkoholu.

-

Udzielanie rodzinom, w których występują

problemy alkoholowe pomocy

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
-

Zmniejszanie występowania szkód zdrowotnych, psychicznych i społecznych
wywołanych zażywaniem środków uzależniających.

-

Zapewnienie pomocy socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży, pochodzącym ze

środowiska dotkniętego patologiami społecznymi.
Zadania:
1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji poprzez
udzielenie

pomocy

terapeutycznej

i

informacyjnej

osobom

uzależnionym

i współuzależnionym, w tym ofiarom przemocy domowej.
3. Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk
dotkniętych alkoholizmem.
IV. Ochrona i promocja zdrowia
Cele szczegółowe współpracy:
-

Podnoszenie

świadomości

społecznej

w

zakresie

stosowania

badań

profilaktycznych, zmniejszających ryzyko zachorowań i promujących zdrowy styl
życia.
-

Niwelowanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do osób dotkniętych chorobami,
poprzez wspieranie działań integracyjnych i edukacyjnych.

Zadania:
1. Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej
promocji zdrowia i zapobieganiu zapadalności na choroby nowotworowe.
2. Przeciwdziałanie marginalizacji osób dotkniętych chorobami, poprzez działania
integracyjne i edukacyjne.
V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Cele szczegółowe współpracy:
-

Wypracowanie

z organizacjami pozarządowymi kalendarza wspólnej oferty

kulturalnej.
-

Podtrzymywanie, pielęgnowanie i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturalnej w społeczeństwie.

Zadania:
1. Organizowanie

i

wdrażanie

amatorskich

oraz

profesjonalnych

projektów

i programów, obejmujących różne obszary kultury.
2. Współtworzenie z organizacjami pozarządowymi miejskiego programu wydarzeń

kulturalnych.
3. Promowanie Będzina, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem bądź
przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4. Promowanie działań organizacji pozarządowych.
5. Pomoc udzielana przedstawicielom trzeciego sektora przy organizacji imprez
kulturalnych.
6. Informowanie o możliwościach pozyskiwania środków na działalność statutową.
7. Organizowanie spotkań i konsultacji ze stowarzyszeniami i fundacjami, mających
na celu wypracowanie wspólnych programów, zacieśnianie relacji pomiędzy trzecim
sektorem, a urzędem oraz wzajemnych kontaktów pomiędzy poszczególnymi
organizacjami.
8. Zabezpieczenie dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom Będzina możliwości
realizacji zainteresowań kulturalnych, poprzez czynne lub bierne uczestnictwo
w ofercie kulturalnej.
9. Wspieranie i współorganizowanie imprez, programów i projektów integrujących
i aktywizujących społeczności lokalne oraz wzmacniających atrakcyjność miasta.
VI. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Cele szczegółowe współpracy:
-

Propagowanie pozytywnej postawy wobec kultury fizycznej i sportu.

-

Upowszechnianie kultury fizycznej jako profilaktyki zdrowia mieszkańców Będzina.

Zadania:
1. Zabezpieczenie
w poszczególnych

dzieciom,

młodzieży

dzielnicach

i

możliwości

dorosłym
realizacji

mieszkańcom
swoich

miasta

sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych zainteresowań.
2. Organizacja

przedsięwzięć

i

programów

usportowienia

dzieci,

młodzieży

i dorosłych.
3. Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, w tym imprez
integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych, na ogólnie
dostępnych obiektach i terenach sportowo – rekreacyjnych zlokalizowanych
w poszczególnych dzielnicach miasta oraz poza terenem miasta.
4. Realizacja przez kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej zadań, mających na celu
przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie dyscyplin sportowych, które
mają społeczne zapotrzebowanie.
5. Promocja miasta Będzina przez sport i turystykę na terenie województwa, kraju

i świata.
VII. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Cele szczegółowe współpracy:
-

Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

-

Propagowanie ekologicznego stylu życia wśród wśród dorosłych mieszkańców
miasta.

Zadania:
1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, poprzez organizację
warsztatów, zajęć terenowych, seminariów, spektakli i wykładów.
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Organizowanie szkoleń z zakresu ekologii dla nauczycieli.
4. Propagowanie ekologicznego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców miasta
poprzez

opracowywanie:

broszur,

ulotek,

plakatów,

informacji

na

stronę

internetową, sadzenie drzew, organizowanie konferencji, konkursów, happeningów,
festynów, szkoleń, współorganizowanie akcji ogólnopolskich, jak: „Dzień Ziemi”,
„Sprzątanie świata”, „Piknik ekologiczny”
VIII.

Działania

na

rzecz

integracji

europejskiej

oraz

rozwijania

kontaktów

i współpracy między społeczeństwami
Cele szczegółowe współpracy:
-

Upowszechnianie działań o charakterze międzynarodowym, poprzez realizację
przedsięwzięć z miastami partnerskimi.

-

Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w projektach o charakterze
europejskim.

Zadania:
1. Umożliwienie

nawiązywania

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

pochodzącymi z miast partnerskich Będzina i wspieranie wspólnych inicjatyw
pomiędzy nimi.
2. Pomoc

merytoryczna

w

przygotowywaniu

projektów

realizowanych

przez

organizacje pozarządowe ze środków funduszy europejskich w ramach projektów
miękkich, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

Załącznik Nr 2
do Programu współpracy miasta
Będzina 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 2011

OŚWIADCZENIE
Ja.........................................niżej podpisany przedstawiciel…..............................................,
oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami
biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej
bezstronności podczas oceniania oferty.

Będzin, dnia........................
….............................................................
(podpis składającego oświadczenie)

