UCHWAŁA NR XVI/104/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2020 rok”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
– Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 688)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Program współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 października 2019 roku

Program współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
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WSTĘP

Roczny „Program współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 rok”, stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot
i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach
współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców oraz jest istotnym elementem
lokalnej polityki społecznej i finansowej miasta.
Organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,
skupiają bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli
danego środowiska. Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw
kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych
relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Współpraca organizacji
pozarządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na zrealizowanie wspólnego celu,
jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego miasta oraz sprawne rozwiązywanie
problemów o charakterze społeczno-gospodarczym.
Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz miasta, która ma na celu wprowadzenie
jasnych i czytelnych rozwiązań w sferze pożytku publicznego, polityki zmierzającej do
zapewnienia organizacjom pozarządowym jak najlepszych warunków do działania.
Na terenie Będzina w ewidencji prowadzonej przez Starostę Będzińskiego na dzień 5 września
2019 roku zarejestrowanych jest 160 organizacji pozarządowych, w tym 135 stowarzyszeń
rejestrowych, 5 stowarzyszeń zwykłych, 9 klubów sportowych i 11 uczniowskich klubów
sportowych. Na terenie miasta działają też 3 Ochotnicze Straże Pożarne.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

Ilekroć w tekście jest mowa o:
 Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
 Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,
 Działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć 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,
 Organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje, osoby
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy,
 Programie – rozumie się przez to „Program współpracy miasta Będzina
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
w sferze pożytku publicznego”,
 Komisji – rozumie się przez to Komisję Konkursową do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
 Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt.1 w/w ustawy,
 Zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy,
 Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy,
 Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Będzina,
 Wolontariuszu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenie na zasadach określonych w ustawie o pożytku
publicznym i o wolontariacie.

Rozdział II
Cel programu
1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa między
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
wspieranie nowatorskich pomysłów i inicjatyw, które mają służyć zwiększeniu
świadomości społeczności lokalnej.
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2. Celami szczegółowymi programu są:
a)

poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców,

b) stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu inicjatyw i struktur funkcjonujących
na rzecz mieszkańców Będzina,
c)

integracja podmiotów realizujących zadania określone w niniejszym Programie,

d)

wspieranie i promowanie programów pomocowych realizowanych przez organizacje
pozarządowe,

e)

umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie
i wspólnotę lokalną.

Rozdział III
Adresaci programu

Program adresowany jest do:
 organizacji pozarządowych i organizacji nie będących jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, niedziałających
w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości
prawnej, utworzonych na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacji i stowarzyszeń
z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy,
 osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 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 obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,
 spółdzielni socjalnych,
 spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych
będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, 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.
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Rozdział IV
Realizatorzy programu

Głównymi podmiotami realizującymi przedmiotowy program są:
 Rada Miejska Będzina – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
 Prezydent Miasta Będzina – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami
w ramach budżetu,
 Komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Będzinie – w zakresie bieżącej
współpracy z organizacjami pozarządowymi,w szczególności dysponowania budżetem
w określonych w programie zadaniach publicznych, obsługę i organizację komisji
konkursowych oraz rozliczenie dotacji,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi –
w zakresie form współpracy określonych w rozdziale VII niniejszego Programu,
 Komisje konkursowe – powoływane w celu przeprowadzania otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych w 2020 roku,
 Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie realizacji zadań
publicznych zleconych przez Urząd Miejski w Będzinie oraz współpracy w ramach
określonych w Programie form współpracy.

Rozdział V
Zakres przedmiotowy
1. 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 2020 roku jest:
 realizacja zadań publicznych Gminy
 określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
 tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
 konsultowanie aktów prawa miejscowego.
2. Program dotyczy organizacji pozarządowych, które działają na terenie miasta Będzina lub na
rzecz jego mieszkańców bądź też podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku
publicznego.
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Rozdział VI
Zasady współpracy

1. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o następujące
zasady:
 pomocniczości,
 suwerenności stron,
 partnerstwa,
 efektywności,
 uczciwej konkurencji,
 jawności.
Zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym,
w niezbędnym zakresie, uzasadnionej potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
Zasada suwerenności stron – władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem
zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje,
gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony.
Zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami
pozarządowymi oparta jest na współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów,
m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców
miasta, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez
organizacje.
Zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, działań gminy również w zakresie
nie obejmowanym przez struktury gminne. Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym
zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków
publicznych.
Zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie
udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie
z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań.
Zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania dotacji oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to
w szczególności udostępniania organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach
i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje
również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej,
sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji
finansowej.
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Rozdział VII
Formy współpracy
1. Współpraca pomiędzy miastem Będzin a organizacjami pozarządowymi może mieć wymiar
finansowy lub pozafinansowy.
2. Współpraca pozafinansowa odbywać się będzie poprzez:

















Informowanie o konkursach, konsultacjach, spotkaniach oraz innych istotnych dla
podmiotów Programu przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miejski
w Będzinie;
Konsultowanie programów, strategii oraz innych projektów aktów normatywnych
i dokumentów istotnych dla podmiotów Programu, których działalność statutowa jest
spójna z treścią konsultowanego dokumentu;
Udzielanie pomocy przy organizowaniu przez podmioty Programu spotkań otwartych,
których tematyka wiąże się z Programem;
Realizowanie wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych
i miasta;
Przyznawanie patronatu Prezydenta Miasta inicjatywom realizowanym przez
organizacje pozarządowe;
Udzielanie pomocy merytorycznej w pozyskaniu środków finansowych na realizację
zadań publicznych z innych źródeł niż środki Gminy, w szczególności z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej;
Organizowanie tematycznych szkoleń, seminariów i konferencji w celu podniesienia
sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych;
Organizowanie konferencji i otwartych spotkań prezentujących dorobek oraz
najważniejsze problemy organizacji pozarządowych;
Pomoc w promowaniu działalności organizacji pozarządowych prowadzących
działalność w sferze pożytku publicznego i uczestniczących w realizacji Programu;
Współorganizację przedsięwzięć zaliczających się do zadań statutowych organizacji
pozarządowych, których tematyka związana jest z założeniami Programu oraz inicjatyw
promujących działalność organizacji pozarządowych;
Utworzenie bazy zawierającej akty prawne regulujące kwestie związane z działaniem
organizacji pozarządowych;
Pomoc merytoryczną w przygotowaniu przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
pozarządowe przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta;
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym
charakterze, zwłaszcza w miastach partnerskich Będzina;
Udostępnianie w miarę posiadanych możliwości sal będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego w Będzinie na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez
organizacje pozarządowe spotkań i konferencji;
Tworzenie wspólnych zespołów doradczych, inicjatywnych i opiniujących złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy i przedstawicieli organów administracji publicznej;
Współpracę z wolontariatem.
8
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3. Współpraca finansowa polega na zlecaniu zadań publicznych Gminy podmiotom Programu,
których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
4. Zlecanie odbywać się może w formie:
a. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
b. wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania
publicznego. Na wniosek organizacji pozarządowej Gmina może zlecić tej organizacji
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze
lokalnym.
6. Wspieranie oraz powierzanie zadań odbywać się może po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

Rozdział VIII
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 z obszaru:
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 ochrony i promocji zdrowia,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 turystyki i krajoznawstwa,
 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
 porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3
ust. 3.
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2. Miasto w 2020 roku będzie wspierać, powierzać i współpracować z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy w zakresie realizacji
zadań wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Programu.
3. Zakres zadań do realizacji w 2020 roku nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Do pozostałych kryteriów należą m.in.: udokumentowana
efektywność oraz skuteczność w realizacji założonych celów, wiarygodność podmiotu,
nowatorski sposób działania oraz posiadane zasoby.
4. Podmioty Programu mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na realizację zadań
publicznych, także tych, które były realizowane dotychczas w inny sposób. Przy rozpatrzeniu
takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustaw i aktów wykonawczych.
Rozdział IX
Sposób realizacji założeń Programu
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy, w tym przyznawanie przez miasto środków finansowych odbywać
się będzie poprzez:
 otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Prezydenta Miasta Będzina,
 z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a Ustawy,
 wnioski o inicjatywę lokalną zgodnie z Uchwałą LVI/976/2010 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 września 2010 roku,
 inne tryby niż wyżej wymienione, określone w odrębnych przepisach, w szczególności
w ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawie o ochronie przeciwpożarowej, ustawie
o sporcie.

Rozdział X
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

1. Program współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na 2020 rok utworzony
został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy funkcjonującymi na terenie miasta oraz
z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
2. Zgodnie z zapisem § 6 uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca
2010 roku w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
10
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pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent
Miasta Będzina wydał Zarządzenie nr 0050/305/2019 z dnia 1 października 2019 roku
o konsultacji projektu Programu na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz Zarządzenie
nr 0050/304/2019 z dnia 1 października 2019 roku o konsultacji projektu Programu na rok 2020
z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
3. Projekt Programu zamieszczony był na stronie internetowej miasta www.bedzin.pl
w zakładce NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 2 października do
15 października 2019 roku. Propozycje zmian do Programu mogły być zgłaszane przez
organizacje pozarządowe za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej lub
w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej (pokój 117). W okresie
trwania konsultacji nie została przedłożona żadna uwaga do programu. Będzińska Rada
Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt programu pozytywnie.
Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez
Organizacje w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta na podstawie Ustawy otwartych
konkursów ofert.
2. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest na wniosek
Naczelnika/Kierownika właściwej ze względu na obszar zadania konkursowego komórki
organizacyjnej przez Prezydenta Miasta Będzina.
3. Pełnomocnik Prezydenta tworzy listę przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych.
4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy mogą zwrócić
się do Pełnomocnika z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na powyższą listę.
5. Wniosek winien zawierać:
1) dane osobowe i adresowe kandydata wraz z numerem kontaktowym,
2) uzasadnienie wyboru kandydata podpisane przez upoważnionych w statucie stowarzyszenia
przedstawicieli organizacji pozarządowej,
3) zgodę kandydata na umieszczenie na liście oraz przetwarzanie jego danych osobowych,
4) wskazanie zgodnie ze statutem głównego obszaru działania, spośród obszaru: kultury,
sportu, zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony środowiska.
6. W przypadku wątpliwości odnośnie kompetencji i odpowiedniego przegotowania
merytorycznego zgłaszanej osoby, Pełnomocnik może prosić o złożenie dodatkowych
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wyjaśnień przez wnioskodawcę bądź zasięgnąć opinii Starosty Powiatowego w Będzinie jako
organu nadzorującego działalność organizacji pozarządowych.
7. Aktualna lista przedstawicieli organizacji pozarządowych dostępna jest na stronie
internetowej miasta w zakładce NGO.
8. Członkowie komisji konkursowej przez rozpoczęciem działalności komisji składają
oświadczenia, że nie są członkami organizacji, która złożyła ofertę konkursową.
9. W komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te
mogą zostać zaproszone przez Prezydenta Miasta lub komisję konkursową.
10. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzą
odpowiedniego merytorycznie Wydziału lub jednostki organizacyjnej.

pracownicy

11. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udział oferentów.
12. Posiedzenie komisji konkursowych prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności wyznaczony przez niego członek komisji. Do ważności obrad komisji niezbędna
jest obecność co najmniej 50% składu jej członków.
13. Wynikiem prac komisji konkursowej jest protokół. Na podstawie protokołu sporządza się
informację o wynikach konkursu zawierającą nazwę oferenta, informację o przyznaniu lub
nieprzyznaniu dotacji, nazwę zadania publicznego, wysokość kwoty przyznanej dotacji.
14. Protokół wraz z informacją o wynikach konkursu przedstawia się do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta Będzina.
15. Zatwierdzone przez Prezydenta wyniki otwartego konkursu ogłaszane są niezwłocznie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Będzinie.
16. Komisja konkursowa działa w oparciu o przepisy stosownych ustaw oraz zasad:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
17. Z tytułu prac w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Rozdział XII
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Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w budżecie
miasta na 2020 rok.
2. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie, nie mogą przekroczyć
kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2020.
3. Prognozowane przez poszczególne wydziały i komórki organizacyjne środki na realizację
zadań publicznych, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Programu, wynoszą
948.329,00 złotych, z tego na zadania z obszaru:
 pomocy społecznej – 8.000 zł
 ochrony i promocji zdrowia – 4.500 zł
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 159.880 zł
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 40.000 zł
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 400.000 zł
 ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – 2.000 zł
 porządku i bezpieczeństwa publicznego – 333.949 zł
4. Dopuszcza się możliwość zmiany powyższych kwot uzależnionych od bieżących możliwości
finansowych gminy

Rozdział XIII
Ocena realizacji programu
1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu zajmuje się Pełnomocnik we współpracy
z kierującymi właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu
Miejskiego w Będzinie.
2. Monitoring współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji
wnoszonych przez podmioty Programu dotyczących realizacji założeń Programu.
3. Uzyskiwane w trakcie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizowanych projektów będą wykorzystane do usprawnienia bieżącej współpracy miasta
z organizacjami.
4. Pełnomocnik z inicjatywy własnej może pozyskać informacje od organizacji pozarządowych,
poszczególnych komórek oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego na temat
realizacji celów i założeń Programu.
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5. Wydziały merytoryczne, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Miasta
współpracujące z podmiotami Programu w zakresie swoich właściwości, monitorują realizację
założeń Programu i odpowiadają za przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji zadań
zleconych oraz przedkładają do Pełnomocnika roczne sprawozdania wraz z propozycjami
zadań, które miałyby być realizowane w kolejnym roku.
6. W rocznym sprawozdaniu z realizacji Programu Pełnomocnik dokonuje oceny stanu
współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji projektów oraz oceny
wniosków i propozycji wypływających z tejże współpracy.
7. Pełnomocnik składa Radzie Miejskiej Będzina sprawozdanie z realizacji programu
współpracy w terminie do 31 maja 2021 roku.
8. Wskaźnikami efektywności Programu będą dane dotyczące:
 liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społecznościami,
 wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta Będzina na realizację
tych zadań,
 wysokość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację
zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta,
 liczby osób, które były uczestnikami różnych działań publicznych realizowanych przez
organizacje pozarządowe.

Rozdział XIV
Okres realizacji Programu
Niniejszy Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Rozdział XV
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz aktów wykonawczych wydanych na
podstawie w/w Ustawy.
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Załącznik nr 1
do Programu współpracy miasta
Będzina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

Kultura
Zadania:
Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
Działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Zadania:
Organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży
i dorosłych.
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.
Realizacja przez kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej zadań mających na celu
przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie dyscyplin sportowych, które
mają społeczne zapotrzebowanie.
Promocja miasta Będzina przez sport i turystykę o zasięgu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
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Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
Zadania:
Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadania:
Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk
dotkniętych alkoholizmem.
Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
dotyczących substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy.
Ochrona i promocja zdrowia
Zadanie:
Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców miasta, poświęconej
promocji i ochronie zdrowia.
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadania:
Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
Propagowanie ekologicznego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców miasta.
Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych.
Organizacja konkursów ekologicznych.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa
Zadania:
Organizowanie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
Utworzenie i prowadzenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego.
Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.
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Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
Zadania:
Pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych dla projektów
miękkich, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta
dedykowanych organizacjom pozarządowym w ramach dotacji zewnętrznych.
Umożliwienie

nawiązywania

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

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

z

przedstawicielami

organizacji

pozarządowych

w

działaniach

projektowych przy realizacji projektów nieinwestycyjnych złożonych przez wydział.
Edukacja i wychowanie
Zadania:
Wzbogacenie oferty edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych poprzez
udział w projektach i programach edukacyjnych mających na celu:
- podnoszenie jakości pracy szkoły, doskonalenie zarządzania placówką,
monitorowanie efektów pracy szkoły i określanie standardów własnej pracy
- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie małej i wielkiej
ojczyzny, jej historii, kultury i tradycji:
-

przygotowywanie uczniów do stawania się obywatelami Europy poprzez
wspieranie działalności szkolnych klubów europejskich kształtujących
świadomość europejską wśród uczniów i nauczycieli, realizację projektów
i programów służących edukacji europejskiej:

Popularyzacja idei samorządności, skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym,
wspieranie organizowania symulacji wyborów prezydenckich, parlamentarnych
i samorządowych oraz debat.
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez realizację programów ekologicznych,
organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów.
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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.
Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Realizacja programów profilaktycznych.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, wspieranie organizacji zajęć opiekuńczowychowawczych, terapii indywidualnej i grupowej, treningów i warsztatów,
upowszechnienie wiedzy o problemach społecznych, o zachowaniach patologicznych,
zagrożeniach i uzależnieniach.
Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez udział w różnorodnych akcjach
charytatywnych.
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