UCHWAŁA NR XVI/10mm

mm' MIEJSKIEJ BĘnzm

» października za w r

, dnla

Będxina : nrg-ninnjami pn-nąduwymi
«mm przyjęci: „Prngnmu3 wlpóluricy mum
wolnuurucie
(› dlial-lunści mżylku puhllzluegn iu
lpndmiouml wymien nymi w m. nm. : usuwy
nn mm rok"
w.

men roku a Samorządne gminnym (luku j=dnohly
/ dma :;
nn. vx ust. 1 pln |5
Na
Sa ust. uinwy 7 dnia 14 kwucmm
Dz u. 1. 20m .. W» 505 ( pomlejs7ym| zmianami) w związku m
Dz.U 7. mw r, paz. ass)
2003 mku u d7m|a1nośc| pny-ku publicznegu o welon.-ninne (teks! jednohly

,

mm

mm

mmm

,

»

ma. Miejsk- nęn

,

1

uchwila:

„

urnyąąc' ,.ngmm

mm.:„mym: wamius: ]ustawy

sunnwiacy zalątmik nr
5

1

odńabalnoścv
do mniejszą uchwaly.

:. Wykanamc uchwały powierzyć

53, Uchwała wchodzi

w

7nrgnni7acjnmi pomrladowymi ipodmmmml
pozytku pubhcznegc mwuhmmriacic na 2020mk",

współpracy mmm Będzina

„mamom

mm z dniem

Mmm nędzina

pomęcm

Prbcwudni

ący kady

Krzymnf Dudxiński

un

~

uwm w mmm

Www/„„
„. abi-50953Miura-ABSv-rąricxanrxmUchwnmv)

”

/
,

W
suwu

!

Zaąnzmk nr

«

da Umwaw Nr xvummmg

:

Rady mmama; Eędxma
ama 24 pazdlwemwka 2019 roku

Prngram wspólpracy miasta Będzina : organizacjami pozamdowymi
dziahluuści
i podmiotami wymienionymi w ML 3 ust. 3 ustawy o
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

m

raoawwrm»mmv-unrw-xan umow

Smmul

sms TREŚCI

ww...

.

Postnnumemu ogoinc
Cel Programu
Adrcsucr Programu
Realwmlurz)

ogumamtuwa

ngrnm

Lukres puodmmwwy.
Zasady współpmc) .
Formy xvspólpmc
Priorytetnwe zadanm publiczne
.
.
Sposób ręaumjr zalouń ngrumu
.
konsulmcji
10. Informacje (› >pcsnb Nmztma ngmmu um przcblegu
..
„. Tryb mruwunia | mady duahniu kom knnkursowych
.
Programu
reanmję
nu
pneznnczouych
śmdków
12 Wmns:
w Ocena realimcjl Frcgmmu .
|4 Okres rannej: Progr-amr
|5 Puslannwxcma końwwc .

Qwamw›wwr

u FADEOMSJHPum-Ammańknwmn

I'dmnlunv

sm, 1

WSTĘY

'
acjaml pnzanądouymi . podmiotami
Room) „pregrrni wspólpracy mmm Rędlina z orga
puhllczncgo i @ wnloma ~ie nn
wynnenlonymr w art. 1 ust. ] usmwy n dmlnlnośer pnzylku
cele, zasady. przedmrnl
zm rok”, smnnwl dokument okre „ący w pcnpckqulc rocznej
ramach

udania publiczuc realizowane n
formy wspólpracy. :: mkżk obszary uraz prruryrerowc
pmwad7ącym| działalność pożylku
wspólpracy mlm: Będzina 7. nrganiucjalm pozarządowymi
mwsńnńców ora7 Jes: lstumym elementem
publicmego nn jego (emme lub na rLcc7 lego
i
lnkalncj polltykl spolecznej fmarwmwj miana.
i

dla ron-woju lokalnych spolanznnćcl.
Orga mc]: pomnąduwt stanowią Lnalnmuą bazę
lwyelr rm sprawy spoleezne obywatell
akuplajq bewrem najnktywrlleiaych najbardziej wm?
uraz wynikniąee 7 innych „slaw
duncan środo ›Im Konstytucyjna msada pumccuiuości
podslawę ruLwnju wmjemnych
kompmenqc_ dnostck samorządu lerymnalncgn ›Innqu
Wspolpraca organlmjl
relacji międ7y administracją publlcmą „. organizacjnml pomrądowyrnr
wspólucgn celu„
mallzowanie
na
poznrrrplowycn z samnrządcm rcnylomlnyrn smaru mamę
|
spmvln: rozwlrpywnnle
jakim 1:5! poprawa jakości zycia nrieszkancan naszego mi, nm
problemów :: char-akme wokalno-gospodarczym
]

eelu wprawadzcnle
nyrazenr poli-yin wlnaz mmm, klóra rnn na kl rrnierzayoeej dn
pon
jasnych . emelnyen roz nnn w „rene pozy1ku publicznego.
d nlnnia
do
wamnków
lujlcpxzych
jak
zapcw ema mgamzacjnm poznrządnwym
klimeyezy Program jeęl

5 września
skiego na a
Na lererne Będzma w ewidencjl prowndmncj pm.-7 smrosue Eędz
135 sluwarzyszcil
zule roku rpreiesrrownnyelr Jesl lnu urganiznql pnznrządnwych,| wII rynr
klubów
ucznlowskich
s stowarzyszeń znyklyelr, 0 klubów sportowych

rejcslmwych.

Straze Polarne
modowych Na lcrenie miasla dllułają mi 3 Ocllolmcze

m

zmmmmmap-mu»amm-m

Urllulilom

Slmlu3

Ruzdńal ]

I'uslaunwienia ogólne

Ilckmc w lcks'cic jeśl mowa o
usmwę
|' Uslnwc * nalezy prch m m7umicć
. n wolnnluria
uziaiuluos'oi
publlcnwgo
pozy-ku
0

dnia 14 kwietnia 2003 roku
(„. Dz u. 7 za w r pol nasi.
m rommicć brgślnllacje
Organizm-cn polnruqilowych * misz) prziuz
3 w/u nazwy,
3
pularmduwe muz podmicly, „ kroma. mowa u an ust
ro7umict; dziaiuiuosc
ln
na|eży prm
; Dzmlalnuści pulylku publiunego
w sferze zadań
Spolcw „ wylania, prowadlnnq pnez organizacj: pomnądowe
mku
o d7izlalności
kWicmia m3
pubiiczruoii określonych w usruuis z uma 24
pozytku publicmcgo i n wulonlariacie,
at organizacje, osoby
4 ()rgunincjnch pużylku puhllczuegn * należy przez w rozum
z
3
usr. . 3 w/w usmw).
w an
prawne ijsriuosrki organimcyjne, () których mowa
Będzina
?rngrnmic * ro7nmic się pr7=z to „Program współpracy mimoziaisiupso
pmwaducymi
z Organizacjami pozarządowymi uruz podmiummi
w sfcrzc pozytku publlc7neg0",
rozumie się pucz m Komisw Konkursnwą do npimownuia ofcn
o. Knmis]
w olwar ch konkursach aren uu maiizuqę udnń publicznych
z pkt | W'w umu7 Dami: * rmumic się przez m doiuqę v. rozumrumu im.
4 ustawy.
x Zansuiu publicznym mzulme się pr7el w zaduma określone w m
nfcn.
o którym mowa
«;
Konkursie * należy przez w mLum'iec' otwarły konkurs
w art. II ust. 2 usmwy.
do spraw wspolpracy
in l'clnolnncniku _ nalc7y pna m Nzuiuvć Felnumocnika
I'mzydenm wnusia
zorganizacjami pozarządouymu powołanego Zarządzeniem

:

;

,

,

Będzina.

usohę fizyczną. która uchotiuczu bez
„aim przez (0 ruzu
,
u pozylku
uugmuzoma uykouuis świadcmnic na zusudacii okrcśinnych u usm
'

ll wiiioursriuszu
w).

publiwnym

]

i

io

o wnlonmrincic

Rozdzial "
Cel prugraluu
I„

budowanie i umacnianic punuersm między
Celem glówuym programu „:
"umi pozandnw>mi i potlmimami. 0 kom ch muwa
admiuiślmują publiczną :: orga
o wniourarissic oraz
puhhczncgn
v. art : usr 3 iismwy o dzmioiuoęci po7)tku
słuzył; męksumu
które
ma
uspiemmc nuwamrskich pomysióu i inicjatyw,
suiudumos'c. spoicczupsci ioknlnc3„
4

m

ŁArwnmi-virputb-«m'i

simm

:,

Celami suugń'uwymi pmgramu

a)
b)

q:

zas....kajanh— palm.-h mlcs7kuńmw.
pnpmwn jaknćci zycia, phm.-z pchlcjśzc
funkcjnnluącycll
.
warunków sprryi ących powslawnniu llliciatyw mk....
na męcz lnleukańcńw Będzina,

mmm

c»)

zaduma określone w ..
lnwgrnqa podmlotńw realizujących

LI)

xupleranlc

.

ejs7ym ngmmlc,

orgamzacje
pmmowallic pmgramnw pnmnmwych rnhzowanych przez

polanądowe,
c)

świadomośc. Spolęczllq poczucia ...lpcwlcdzlalncsci 72 swcjc owczemc
. wspńlhnlc lokalną

„macham

yy

Rhndcial ln
Adresaci prog....nn

Program udrcsnwally je>l do:
1

sektora finansów
nrgamnlql nie będących jednostkami
finansach pubhumch. niedLiałzljących
publicznych. w mzumleh' . pneplsńw ..snnuy ..
osób prawnych l..h .cdhmlch nieposiadując, h osohhuosc.

organvaqi pourządowych

.

celu osiągnięcm zysku
„slaw. w .y.n fundacjl
prawnej. ...wonn „ch na podslauic przepisów
!. mslrzcmnism an. 3 us. 4 usuwy.

w

z

3

.

slowalzysrel'l

jednmlck e.gnnmncyjnych działających na pndsmwl: pncplsów
osób prawnych
w Ruczypospulilcj Polskiej. o stosunku
:) «mlmku Państwa do Kcścmla knmhckicgn
.. gwarancjach wolnuścl
Pnhclwa do innych koścmlćlw . związków w37numm~ych oraz
dzialalnoścl polylku
sumienia i hymm jeżcll ich cclc obejmują pruwadzenic
pnhl.czncgn.
'.

>pó|dzirzlnlanalnych.

uraz klubów sportowych
4 snólck ..kcyjnych, spółek : ugraniczorlą odpowiadaslnuścrą
.. wercia. k....c ...c
będących spółkami dualachyml .... podsmwle przepisow uuawy
:alośź dochodu na realimqę celów
dzialają w celu nsiągllięcln zyckh om7 mannaa...
swoich czlonkhw.
slaluwwych chu nie przwnncmią z)sku a.. poduału m.cdzy
udzlalrwl ców. akcjonaliusn . pracowników.

Id

mmama...wrc.mmccl-scnenmo

”dw-Mum

Suanxś

andxinl w

chlizalony programu
Gk'wmyni podmiumm› malu-jącym przedmiomwy pmgram Są.
r
wytyczania pnhlykl spcieczrrq I'manmwej gminy,
. Rada Mlcjika Będzina w 7akrcsic
środkami
dysponuwunia
. Frag/dm! Minsm Będ na * ii zakresie rcahucj'i tcj polityki.
w ramach budu-u,
fw taktem: mmm
uwm Mieyskiego w Będzin::
. Komórki i iednuslki organiuwńnu
bud7elem
dy>ponnwania
wspólpracy : organizaqnmx pnzurządnwym „w s7cugólnośc|
.
pubircmycir, obsAugę urgsnimcję komirrr
w określonych w progrrmrc „dniach
konkursuw II oraz rozliczenie dnlucji.
cjami p07arządowymi «
Prc7ydcum Mmm ds„ wspóiplacy 7 orga
~
Pełnomoc
rozdziale vn mniejszego Programu,
w zakresie form Wspńłpracy określanych w
ufcn
w celu prrrprmiadmmr nlwarlych konkursów
. Kamiqe konkursuw:_ powoływane
„a realizaeję „dari publlcmych w 2020 mku.
3 usl : usrrwy
i
podunut), (› kmdr mowa w an.
. Organizacje pozarządowe
w mkrcsic reullmcji Zadań
mlzialahmśai pożytku pubiiczucgo i @ wniunurmrrc
współpracy w ramach
publicmych 7l=conych prm Urząd Miejski w Będzinie om
nkrcślnnych w Programu: form wspólpracy

,

,

Rudnia! v
Zakres pnednlinluwy

I

Przedmiuwm w>pó|p|acy mimu Będzim 7 nrganimjrmi pozanqnluwymi
d7ixlaknoćci pozytku publicznego
(: których mowa w art 3 „gr. 1 ustawy 0
w 2020 roku lew
. realizacja zadań prrbircnryrh G )
- określane poirzeh spolccmych | ęposebu ich uępakajarria.
. lwmumc systemowych rnmiąurr waznych prohlemow społecznych,
. konsulwwanic aktów prawa lnicjscnwcgn

cruz podmimami,
r

:)

wulonuriacie

„rr

Będ7iua lub na
nn lcmnie m
1. Program dolywy urganimcji pomrządowych. mirc d7inmją
steru po7ylku
w
działnlnoś
rzcc7 icgo mieszkańcow bądź le7 podlmalów pnwrndzących

puhlicmegn

6
m

Hammamburn-Anmarscwn'xiu

litlmaluiw

mm

Rwldziul

w

Zzsndy wspólpracy

|

›ię w oparcru o naswpującc
Współpraca minsm 7 urganlzucjmui ponlządmvyml odbywa

mady

.

-

.
.

pomncmcnvścl,
suwervnnośm stron,

panncnlwa,
efcklywnoścl.

. uuciwcikonkumncji,

.

inwności

pozarządowym,
,lunlonuczości - umowami uurida pomocy organizaqnm
samnrządowq, a organitacje
wmczbędnym zakresne. uzasadnionej potnebami wspdlmuy i
pmfesjmmlny lcmlmmwy
7apcwmąlą Ich wykonnmc w spnsób emuumicmy,
Zarudd

nie nanucają sn
7uvarlu nm'wcnnnśu rmm - wladze snmowąduwc . m ganimcjc
prnpuzycje
7adnń, sumując moją aulunomlę. mogą nammiasl 7g|a>4r1ć wzuyemnu
gmowoss wysłuchama prupo7ycji drugiej slrcny
Zuma/u

: uauujem

ckhmcją

nrganimjumn
współpraca pnmlędn władam umonudouyuu
,
pmblcmów,
lukmnycn
oparta ym nu współdnalaniu un tucz rn-rwlązywnnia
p

purincrvmn

pnzurządnuym.
i dcrmmwumu
prabiemów mxcs7kańców
mm uczusrnicrwic mg,-.mucjr w rnzumawumu
wiadomych pm.-z
mim, sugrmupmu zakresu wspólpracy. proponuwa u slandnrdćw uslug

mgamnqe.

,

w celu

ym
>amorząsl udziela pomocy urganimcjom
Zum/u efektywnnśu
rdwniuz
w mkrum
działań
dnalań,
gmmy
pmwadnma nowalm's ch . bardzlcj efeknyunyrh
zlec.-miu mgumzacwm pozarządowym
ma obejmuwanym prm struktury gminu: Gmmn przy
Smdkow
doknnuje wyboru najefektywniejszcgo %poxohu wykmzysuuin
pomrzudo

udał! publlczllych.
publicznych.

,

lrakcxc
mrównn wladze samorLądnwe, jak . orgnuizncj u
Zum/lu urzuw kxmkurencj/
dramy 7godm:
udzielania dotacja oraz wydatkowania przymzmych środków pumicznycn
dzialań
'ch
dobru wujem
7 prawem . dobrymi obycmjnnu. nu: wamslając

udań publicznych

pne:
precedury pnswpownma przy realizacji
Zmuduyuunaś
Dotyczy to
zaduma
mune
są
pomnaduwc, Sposób udzmamu dnmcjl oraz wykonania
knszmh
celach,
u
wsungólnoćni udo:!ępuianin orgu 'zuqom pne: gminę. informacyw budze-:' gminy nu
icfskmch wspólpracy, :: rum środkach finansowych uplanowunyuh
pm|ektbw Zasada ubllguję
uspdyprpcp zorgamzacjami ponrządowymi om7 kryunuun oceny
urgamzacje

slmklury organizacyjnej,
rńwnic7 organum: do udostępnmma gmnue danych doryczącycn
walutowej
maz symuc
dzmamuscr
<pusobll funkcjnnnwama. prowachnia pne: me
fmnnsnuuy

7

m

FAmzutnSJ›rr-44FnrABwrmrScddurxAn umuum

mum

llanlzial vn

Fonuy wzpnlpmq
pomnądnw ml nrozo mieć wymiar
l. Wspólpraca pornrędzy mlaslcm Będzin n ofganizacpml
Hnamow) lub pozarrnrrnsony.
1 Wspólpraca poznhnansowo odbywac-

innych isrornych dla
informowanie o konknmoh konsultuqacllr spotkaniach ornz
prLc7 Unąd Miejski
podmiorow Fmgramu pncdawwfleciach organizowanych

.

»»

Będzmlrz.

aklów normal) rryoir
Knngullnwame programów. :lralcgu ura7 innych projckron
zrornrown jozr
dzinlnlnos
ldnkumenu'm rsrornych din podmlotńw Prngramu klórych
spójna : rros'orą knusullovlancgn dokumentu,
sporkon otwartych.
udrioronrc pomocy przy nrgnrllmwaniu prze7 podrniory Prugramu
ldo ch lema-ykd wiąże się z Programem.
pozarządowych
Realimwanie wspólnych pumlelakich przedviguzięc' orgnnrzaqi

-

.
~

lmlas'x.
~

-

-

.
.
.
.
~

.
.
.
.

rd

sl; będzie poprm.

u

mlcjalywom realizowanym pm.-z
PrzyznnwamE putmnnlll szydenra
lirganiucic pnzarządnwc,
nn malvacw
udzrcirrnio pnrrrocy moryroryrzncj w pozyskaniu środków finansowych
7 funduuy
s7clególnnśm
zadrarr pnhlrczrrych z innych zrodel nrz śrmlkl (imin)_ w
stmklurnlnych llnir Eumpqsk
scminorrdn i konferencji w cclu podulcslcma
Organizmvanle mary—cznych ukolel'l,
spmwnoścl rnnkcrononnnin organiucjl pozarządowvc
i
uuvmych snorkarn prezenlujących dorobek oraz
Organizowanie knufcrcncjl
nnjwaznrejszc problemy orgammcjl pozarządowych,
pruwad7ących
Pomoc w pmmmvnniu rlzralnlnoścr organizncyi pozarządnwych
ronlizn
Prngmmu;
dzinlalnosc w sferze pozyrkrr puphczncgo r uwesmlcnących w
›mluwvrych
dn
zodan
urgn zacji
>ię
cholorgnnizaqę pmcdsięwuęć ullc7chych
':ialyw
ornzr
załozmuann
Prngrumu
pozarządonyoh. krnryoh tematyka wrrpnnn Jen z
prornniacycrr dzialalność olgamzac pozarządowych,
kwcs związane 7 działcnrem
Lhwmzemc baz) zowrcrdjocei akty prawne reguinlqce
organrzdcjl pozarząduwych,
realizowanych przez nrganizacjc
Pomoc nrcryroryoznr. n pr7ygumwanm przodsręnzrpó
z nie inicykm'lców rnrasrrr;
pourmdowe przyczyn 'aoz się do poprawy jakućcl
knnlaku'm mgrnummych 7 organrznqorni o podobnym
Pomoc n nawlązywn
charakxeuc. m'tasumw rnrnqnoh panucrckich nędz &;
rl będą
Udostępnianie n mi”; pos danych mo7|iwości
lub wspńturga zummych przez
Micyskrogo n Będzlnlc na pnrrzclzy urgan zowarrych
organizacje pozarndewc :potkań | konforoncjr,
r
„inc,
Tworzenie wspólnych kępamw doradczych, lmqmywnvch op
rnown w :m 3
klórych
o
podmiclów.
Lprudsuwlciell organizocri pomlządowych ornz
us: 3 ustawy r pncdsmwlclch organów adrnrninnroyr nnbliczn
Współpracę z wolunmrialciw

„Dammlrr-AAFDVwatmrscmnrxm llzhooronr

SlmluK

zadań publicznych Gminy podlnluwm Programu
Wspolpraca finansowa polega na zlecaniu
azicrlzinn zlccancgo zadania
klorych dzlahlność narurowa Jen zgodna 7
3„

4, Zlccaruc ndbywać ale moze w lon
wfm z lld7le|cniem dolacjl na finansowanie
a. pnwlcrznuia lxykon3wallla zadań publicznych
ich realizacji,
na dnflnansowanle ich realizacja
b. wspieraura laklch udań wraz z uclziclcnrcm dnmqi
ofertę realiuql zadani

:Jatywy zlozyc
pnzanadowe mogi, z wlasncl
Gm ra moz/c zlcclć iq orgnullncj
pubhczncgc Na niuoack organm'lqi pnzurządnwcj zadania
publicznego o charzklcne
lpomlnięciem umarłego konkursu ufcrl. realizację
5. Organmmjc

lokalny m.

muźc pu przeprowadzeniu otwartego
5. Wspieranie omz powierzanie zadań odbywać „rę
odrębne przewldujq muy mb zlecania
konkunu ofcn. chyba 7c prze

Rozdzial vm
Friurylcluwe ndau

publiczne

podmiorarui, o loam-cn mowa
| Mrasro wzpolpracule z nrganiziicjaml pozarządoumr oraz
o rlc micsmzą sic cnc w katalogu zadań
w ustaw|: w ML : nsr. ; n sfene zadan pub luznych,
wlasnych Gm y 7 anzanl
usobnln w crurlncj $leth zyciowe, oraz
n pomoc Spolecznej. w Iym pomocy mdzlnom
i
Wyróvl „yn ania sun: lycll md7in osób,
osób zagmchh
i rcrnicgracn uwudowq l spolccrnci
n działalności ml rzacz inwgniujl
wykluczeniem spoleculy rn.
pielęgnowania pulsko
a_I
podmymywuma i "po '<mchnlania tradycji narodowej.
i
nurndow „obywatelskiej kullumwcj,
r

aju—mum

guma

ochrnny . promo:]. zamin.
"wodowego.
kultury. snuki, oclrrouy dńbr kulluly . clz'oariclna
wapicraura i upowsmchnlsnin kulurry «noznej.
turysty kl krnjoznawarwa.
nauki. odukacir, oświaty . w)chownnla,
ckologir . ocluony zwicnm uraz dzicdńctwa pnyrodlliczcgo,
konramow
dzialalnosci nn r7ec7. inugrucp cumpejsklcj oraz rozwijania
l

r

wspńlprncy

miedzy spnłectcn'slwamL
porządku i bezplecuńsma publiczncgo
pacclwdz nlania uzalezu ruoru i pamluglom spolccznyrn,
i
działalnnści wśpumagnjąccj ruzwój nrzpolnoi apnlcczuoeci lokalnych,
wymienionych w m1.3
dzialallloścl ua mcc7 organrzacp pnzarzędnwych nniz pndmlomw
ust, 3

»
Yd

ŁAnFlmsrllFr—uyrnmlrurnwww

Uchwaluln

uro-na

współpracować z organizacjami
ustawy w mm & malin-wj:
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miejscowegu w dzicdnnnch umyczęcynn d7inlalnnćc|
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ramuch dotacji „mmm-ym
dedykowanych organizacjom pourzqdnwym w
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pnedsmwicmlami ovganlul pnwządowych w
zloznnych przez wydam
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doskonalenie Zarządzaniu „mmm..
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Nadawanie pasm, pammycznych
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i
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Wzbogacanie oferty zajęć pcmlekcyjuych, wspieranie organwac
przeglądów konkursów. o unprzd przcrimiorowych, lumicjbw i zawodów aporrcwych.
crgammcja zajęć rcmutycznych * rnin. plastycznych, teatralnych, muzy—cznych,
kompulcmwych ; sportowe-rekreacyjnych służących zagospodarowaniu czusu
wolnego dzieci i mlodŁiezy.
Wapicrunic wychowawczej roli mdziny. Realizacja programów promakrycznych
Bezpieczeństwo dzicci i młodziczy, wspieranic organizacji ujęć opiekuńczowychowawczyc
lcrupii indywidualnej i grupowej, mmgów i warszmlćw.
upowazachnicnic wiedzy o problcnrach spolccznych, () zachowaniach parolcgicznych,
zagromnlnch i uzależnienixchu
Ksz'ahnwzlnie wstaw prospolccznych
charyratywuych.
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