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Roczny
wspolpracy miasta Będzina z organizacjami pozarzadowymi
podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego
o wolontariacie na 2021 rok", stanom dokumenl określający w perspektywie rocznej
cele, zasady przedmiot i formy współpracy, a takze obszary oraz priorytetowe zadania
publiczne realizowane w ramach wspolpracy miasta Będzina z organizacjami
pozaizadowynii prowadzącym! działalność pozytku publlanego na jego terenie mo na
rzecz jego mieszkańców oraz jest istotnym elementem lokalnej polityki spoleunej
i finansowej miasta
i

i

poprawa warunkow zyoia jej mreszkarioow jest nadizeanym
celem będzińskiego samonądu przyjmując „Program współpracy miasta Będzma
z organizacjami pmnądawyml . podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy
o dzialalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" samorząd Będzina
wyraza wolę budowania dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji
inicjatyw sluzacych mieszkańcom gminy oraz deklanije wepoidzieianie z organizacjami
pozarządowymi w realizacji zadan publicznych grniny Program ma takze na celu
wprowadzenie jasnych : czytelnych roniazan w sierze pozytku publicznego tak apy
aktywrzowao organizacie pozarządowe i spajać spoieoznośo lokalna w dazenni oo
polepszania warunkow zycia i lunkcjonowania na terenie gminy Zbudowane na
podsiaWie wytycznych Programu partnerstwo miedzy administracją puoliozria
iorganizaojami pozaizadowymi slwarza szansę na zrealizowanie wspolnego celu
_ poprawe jakcścl Zycia mieszkancow gminy oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia
poli-zap spolecznych.
Rozwój gminy Bedzin

.

Na terenie Będzina w ewidencji prowadzonej przez starostę Będzińsklego
września 2020 roku zarejestrowane są 152 organizacje pozanadowe,
alowarzyszen rejestrowych, 6 stowarzyszert zwyktyoh, io klubów
11 uanlowskich klubów sponowych. Na terenie miasta dziataja tez a
i
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Poslauowianii ngólns

ilekroc w tekście leat mowa o.
i
Ustawie
nalezy przez to rozumiec ustawę z dnia 24 kWietnia 2003 roku
dzialalnosci
o
pozytku publicznego o wolontariacie (t.], Dz. u z 2020 r. poz

,
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organizacjach pozarządowych

-

nalezy pizez to rozumieć arganlzaqe
pozarządowe oraz podmioty. o ktoryon mowa w art 3 ust & wlw ustawy,
3
Dzialalnos'ci pożytku pu
mego - nelezy przez to rozumieć dzialalnosc
spoiecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozaizadowe w sierze
zadan publicznyon określonych w ustawie z dnia 24 kWietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku puolicznego i o wolontariacie
4. Organizacjacli
pozytku publicznego
nalezy przez to rozumiec
i
jednostki
organizaoiei osoby prawne
organimcyine o których mowa w art
3 ust 2 3 ww ustawy
5, Programie - rozumie się przez to „Program wspolpracy miasta Będzina
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność
w sierze pozytku publicznego"„
5, Komisji - rozumie się przez to Komisję Konkursowa do opiniowania olert
w otwartych konkursacri olerl na realizacię zadań publicznych,
7
Dotacji frozumle sie pizez to dataqę w rozumieniu art 2 pkt.t w/w ustawy
!
udaniu publicznym v rozumie się przez to zadania okreslone w art
z

*

,

i

4 ustawy„

Konkursie - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs olert o którym mowa
w art 11 ust. 2 ustawy
lo Petnomocriiku - nalezy pizez to rozumieć Peinomoonika do spraw
wspolpracy z organizacjami pozaiząoowymi powolanego Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Będzina.
lt. Wolontariuozu - nalezy przez to rozumieć osooe nzyozna, ktora ochotniczo
i
bez wynagrodzenia wykonuje śWiadczenie na zasadach okreslonyon
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w ustaWie o pozytku publicznym
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Roxdlial "
Cel programu

Celem głównym programu jest budowanie
umacnianie partnerstwa miedzy
administracja publlaną a organizacjami pozarządowymi . podmiotami, o ktorych mowa
w arts 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publlcznegc
o wolontariacie oraz
wspieranie nowatorskich pomyslow i inicjatyw ktore maja sluzyc zwiekszeniu
świadomości spotecznosci lokalnej
i

i

Celami szczegolowymi programu są:
~

~

-

poprawa jakoścl zycia poprzez petniejsze zaspakajanie potrzeo mieszkanoow,
stworzenie
waninkow
struktur
sprzyjajacych
powstawaniu inicjatyw
tunkejcnojacyoh na rzecz mieszkancow sedzina
integracja podmiotow realizujacycn zadania okreslone w niniejszym Programie
wspieranle i promowanle programow pomnoowyd'l realizowanych przez
Organizacje pozarządowe,
umacnianie w śwladomości epolecznej poczucia odpawledzlalnoścl za swoje
otoczenie i wspolnote lokalna
i

Rozdzial

III

Adresaci programu

Program adresowany jest do:
!

organizacji pozarzaoowycn
organizacji nie będących jednostkami sektora
finansów publicznym w rozumieniu przepisów ustawy o flnansach publicznych,
niedzialajacych w celu osiągnięcia zysku. osób prawnych lub jednostek
nlepasladających osobowości prawnej, utworzonych na podstawie przepisów
ustaw w tym iundacji stowarzyszeń z zastrzezeniem art. 3 ust, « ustawy,
i

i

:

osoo

prawnych
jednostek organizacyjnych dzialajacych na podstaWie
przepisow o stosunku państwa do Kosotota katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej o stosunku Pańslwa do innych kościolow zwiazkow wyznaniowych
oraz o gwarancjach Wolnoścl sumienia i wyznania, jezeli ich cele obejmują
prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego
i

i
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spolozielni socjalnych,
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spółek akcyynych. spółek z ogranrczona odpowredzłałnoscia oraz klubów
sportowych bedacych społkamr dzrałałacymr na podstawie przepłsów ustawy
o sporcłe, ktore me dzłalala w cełu osłągnłęCła zysku oraz pneznaczają całośc
dochodu na reałrzaqe celów statutowych oraz ma przeznaczana zysku
do
Swatch
członków,
udzrałowcow akcjonariuszy
podzrału
mrędzy
.

pracownłków

Rozdział IV
Realizatorzy programu
Głównymł podmiotamł reałizujacymr płzedmłolcwy program są'

Rada Miejska Będzina
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zakresre wytyczama połitykł społecznej
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Prezydenł Mrasła Eędzma - w zakresre realłzaqł tey połrtykr„ dysponowanra
srodkamr w ramach poczem
Komorkł . Jednnslkł crganłzacylne Urzędu Młełskłego w Będzłnłe - w zakresłe
bieżącej współpracy z crgarłizaqami
pczarządowymrw szczególnas'cł
oysponowanra budzetem w okresłonych w programre zadanrach pupłraznych
obsługę mrgamzaqę kumłsjł konkursowych oraz rczlłczenłe dołaqk
Pełnomoonrk Prezydenta Młasła ds. wspcłpracy : organłzacjarnł pozarządowym
—
wzakresra łorm wspólpracy okrestonych w rozdzrałe vu
niniayszego
Programu,
Konnsye konkursowe — powoływane w cełu przeprowadzania otwartych
konkursów ofert na realłzacię zadan puhlłanych w 2020 roku,
Organizaqe pozarządowe poomroty, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy
odzialalnoścł pożytku pubhanegn o wołonłanaore - w zakresre realłzaqł
zadan publłcznych złeconycn przez Urząd Młełskł w Eędzłme oraz wspołpracy
w ramach okresłonych w Programre form współpracy
r

ł
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Rozdział v
Zakres przedmłotowy
Płzedmłotem współpracy młasta Będzłna z organizacjamł pozarządowymi
oraz podmłotamł. o ktorych mowa w art 3 ust 3 ustawy o dzłalalnoścł pozytku
pubłłcznego o wołonłanacie w 2021 roku Jest:
reałizaqa zadan publłanych Gminy
określanłe poli-Leb społecznych i sposobu łch zaspakajania
Morzenłe systemowych rozwiazan waznych propłemow społecznych,
konsułtowama aklów prawa młejsoowego.
r

łd
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2 Program dotyczy organizacji pozarządowych. kbbre dzialaja na terenie miasta
Będzina lub na rma jego mieszkancow oądz lez podmintńw prowadzących
dzialalnosc w sierze pożytku publicznego
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VI

Zasady wspolpracy
Wspolpraca miasta z organizacjami
następujące zasady
«

pozanądowyml odoywa się w oparciu o

pomocniczości,

suwerenności siron,
partnerstwa,
elektywnoścl,
uczciwej konkurencji
jawnosoi

Zasada pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym.
wniezoednym zakresie, uzasadnionej potrzebami wspólnoty samorządowej,
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
iiermrnowy

Zasada suwerennosor stron — wladze samorzadowe i organizacje nie narzucają sobre
nawzajem zadan. szanując swoją aulonornię, mogą nalomiasi zglaszac wzajemne
propozycje deklaracje, golnwaść wyalrronania propozycji dmgraj sirony
i

Zasada
wladzami
pannelslws
_ wspolpraca
pomiedzy
samorządowymi
a organizacjami pozarządowymi oparta jesl na wspóidziaianru na rzecz roniązywania
lokalnych problemów, m in uczestnictwa organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu
proolemow mieszkancow rniasra, sugerowaniu zakresu wspolpracy. proponowaniu
standardów uslug swiadczcnycn przez organizacje
Zasada efektywnośclz samorząd udzraia pomocy organizacjom pozarządowym w celu
prowadzenia nowarorskicn
bardziej elekiywnycn dzialan. dzialan gminy rowniez
w zakresie nie
ohejmowanym przez struktury gminne. Gmina przy zlecaniu
zadan
organizacjom
pozarządowym
puoircznycrr,
dokonuje
wyooru
najelekrywniejszego sposobu wykorzysranra środkow publicznych
i

Zasada uczcrwaj konkurencji

-

zarówno wladza samorządowe, jak i organizacja,
w irakcre udzreianra doracji oraz wydaikowania przyznanycn środkow publicznych
dzialaja zgodnie z prawem dooryrni obyczajami nie naniszajac dobra wzajemnych
i

działań

Zasada jawności - procedury oosrępowanra przy realizacji zadan publicznych przez
organizacje pozarządowe, sposob udzielania doracji oraz wykonania zadania są jawne
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Dotyczy to wszczegolnosci udnslępnlama organrzacjom przez gmlnę, informacji
o celach, kosztach iefektach
wspolpracy, a takze środkach nnanaowych
zaplanowanych w budzecle gminy na wspolprace z organizacjami pozarządowymi oraz
kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje rowniez organizacje do udostępniania
gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej. sposobu funkcjonowania,
prowadzenia przez nie dziatalnosci statutowej oraz sytuacjl finansowej

,

Rozdzial VII
Formy wspótpracy
Wspolpraca pomiędzy miastem Będzin a organizacjami pczaiządowymi moze miec
wymiarnriansowy lub pozannansowy.
1

2 Wspolpraca pczahnanaowa odbywac się będzle popizez

.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.

informowanie o konkursach, konsultacjach, spotkaniach oraz innych istotnych
dla podmiotów Programu przedsiewzieciach organizowanych przez Urząd
Miejski w Będzinie:
Konsultowanie
aktow
programow,
strategii
innych
projektow
oraz
normatywnych idckumentcw istotnych dla podmiotów Programu, ktorych
dztatalnaść statutowa jest spójna z treścią konsultowanego dokumentu;
udzielanie pomocy przy organizowaniu przez podmioty Programu spotkan
otwartych, ktorych tematyka wrąze się z Programem,
Realizowanie wspolnych partnerskich przedslęwzlęć organrzacji pozarządowych

imiaswi
Przyznawanie patronatu Prezydenta Miasta inicjatywom realizowanym przez
organizacje pozarządowe;
Udzielanie pomocy merylorytzrlEj w pozyskaniu środków nnansowych
na realizację zadań publlcznych z innych zrodel niz śmdkl Gminy,
w szaegdlnaścl z funduszy strukturalnych Unli Europejskiej;
Organizowanie tematycznych szkoleń, seminariów t kcnierencji w celu
podnleslema sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,
Organizowanie konterencji i otwartych spotkan prezentujących doropek oraz
najwazniejsze problemy organizacji pozarządowych,
Pomoc w promowaniu dziatalnosci organizacji pozarządowych prowadzących
dziatalnosc w sierze pozytku publicznego i uczestniczących w realizacjr
Programu,
Wspoiorganizacje przedsięwzięć zaliczających sie do zadan statutowych
orgartlzacii pozamądowych, ktorych tematyka zwrązana jest z zalozenrami
Programu oraz inicjatyw promujących dzialalnosc organizacji pozarządowych;
utworzenie oazy zaWierającej akty prawne regulujące kwestie zwrązane
z dziataniem organizacji pozarządowych,
Pomoc merytoryczną w przygotowaniu przedsięwziec realizowanych przez
organizacje pozarządowe przyczyniające sie do poprawy jakoscl zycia
mraszkanoow miasta;

ti
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w naWiazywaniu konuktow zagranicznych z organizacjami o podobnym
charakterze, zwlaszcza w miaslach partnerskich Eędzlna;
Udostepnianie w miare posiadanych mozliwosci sal oedacych w dyspozycji
Urzędu
Miejskiego
w
Będzinie
na
polizeoy
organizowanych
lub wspoloroanizowariych przez organizacje pozarządowe spotkań i konlerencji;
Tworzenie wspolnych zespolow doradczych, inicjatywnycli i opiniujących
zlozonych z przedstawicieli
organizacji pazerządcwych oraz podmiotow,
o ktorych mowa w art, 3 ust 3 ustawy i przedstawicieli organow administracji

publicznej;

. Wspolpraoe z

wolontariatem,

3 Wspolpraca nnansowa polega na zlecaniu zadan publicznych Gminy podmiotom
Programu, kIćrych dzialalność statutowa jest zgodna Z dziedziną zlacsnego zadania,
4

Zlecanie odbywac się może w lormiea,
powierzania wykonywania zadan puolicznych wraz z udzieleniem dotacji
na hnansowania ich realizacji.
o. wspierania takich zadan wraz z udzieleniem dotacji na dainansowanie
ich realizacji.

Organizacje pozarządowe mogą z wlasnej inicjatywy zlozyc oiene realizacji zadania
publicznego. Na wniosek organizacji pozarządowej Gmina moze zlecic tej organizacji
z pominięciem otwartego konkursu oren, realizację zadania publicznego o chaiakreize
lokalnym
5.

6. Wspieranie oraz powierzanie zadan odbywać sie moze po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odreone przewiduja inny tryo zlecania.

Rnxdxiul VIII

Priorylnlowe udaniu publiclne

:

Miasto wspolpracuje
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których
3
3 w sferze zadań publicznych. o ile mieszczą się one
w
ustawre
art.
ust,
w
mowa
w katalogu zadan wlasnych Gminy z Obszaru:
. pomocy spoleczhej, w tym pomocy rodzinom i csopom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin osob,
. dzialalnosci na izecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznaj osoo
zagrozonych wykluczeniem spolecznym,
. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskaści
oraz rozwoju swiadomaści narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
. ochrony i promocji zdrowia.
- kultury, sztuki, ochrony door kultury i dziedzictwa narodowego,
. wspierania i upowszechniania kultury lizycznej,
i
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turyslyki krajoznawsrwa,
nauki, edukacjl, osvriary wychowania,
ekologii ocnrony zwrerzai oraz dlledzicMa przyrodniczego,
dzialalnmścl na rzecz integracji europejskiej oraz rozwuania koniakiow
iwspoloraoy mieozy społeczeństwaml,
porządku oezpieozensiwa publicznego,
przeciwdzialania uzaleznieniom l patologiom społecznym,
dzialalności wspomagającej rozwoj wspolnoi spolecznosoi lokalnych,
dzialalnosci na rzecz organizacji pozarząduwych oraz poomroiow wymienionyon
i

i

i

i

i
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3

2 Miasio w 2021 roku oęozre wspleraiz, powierzać wspolpracowac z organizacjami
pozarządowymi oraz poomroiamr, o których mowa w ari, :: usis uswwy w zakresie
realizacji zadań wymienionycn w zalacznrku nr1 do niniejszego Programu,
I

?

l

i

Zakres zadan oo realizacji w 2021 roku nie stanowi jedynego kryierium podjecia
wspolpracy z organizacjami pozarządowymi. Do pozosiaiyon kryteriów naleza rn in.:
udokumentowana efektywność uraz skuteczność W realizacji zalozonych celów,
wlarygodrlość podmmu, nowaiorski sposób dzialania oraz posiadane zasoby,
3
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Podmioty Programu mogą z wlasnej Inicjatywy zlozyc olene na realizację zadan
publicznych, iakze iycn, które były realizowane doiyoiiczas w inny sposob Przy
rozpatrzeniu takiej alerty stosuje aie oopoWiedmo przepisy ustaw i akiow
wykonawczycn
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Sposób realizacji ulożer'r Programu
Zlecanie realizacji zaoan puoiroznyon organizacjom pozarzaoowym oraz poomioiom,
okiorycn mowa w arm ust:! usiawy, w iym przyznawanie przez miasio środków
fmansawych odbywać sie bedzie pomoz,
. oiwarie konkursy oien oglaszane przez Prezydenla Miesza Będzina,
- z pominięciem Otwartego konkursu ofert, zgodnie z ari iea Ustawy,
~
wnloskl O lmqatywę Inkalną zgodnie Z Uchwala LVI/B76/201D Rady Mlejsklej
Będzina z onra 27 wrzesnia 2010 roku,
- inne (ryby niż wyzej wymienione, okreslone w odrębnych przepisach,
W szczególności W ustawie Prawo zamówien publlanych, usEWIe O ochronie
przeciwpożarowej, ustawie o sporcie
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spusuhie tworzenia Programu Ural przebiegu konsultacji

i. Program współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowym oraz innymi
podmiotami pmwadzącymi dzialalnosc w sierze pozytku publiunego na 2021 rok

utworzony zostal na bazie projektu programu, który to konsultowany oyi
z organizacjami pozamądawymi oraz podmiotami wynilenlonymi w art 3 osi. 3 ustawy
iunkcjonujacymi na terenie miasta oraz zBędzlnską Radą Dziatalnosci Pozytku

Publicznego

27
Zgodnie z zapisem 5 a ucnwaty nr LiV/sss/zuio Rady Miejskiej Będzina z dnia
23 czerwca 2010 roku w sprawie konsultowania z radą dzialalności pozytku
pubiicznego lub organizacjami pazarządcwyml i podmiolami, o ktorych mowa w art 3
ust:! Ustawy projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dzialalnosci statutowej tycn Organizacji prezydent Miasta Będzina wydal Zarządzenie
nr 0050/321/2020 z dnia 5 pazdziernika 2020 roku o konsollaoji projektu Programu na
rok 2021 z organizacjami pozaizadowymi oraz Zarządzenie nr peso/3200020 z dnia
7 października 2020 roku :: konsultacji projektu Programu na rok 2021 z Będzińska
Radą Dzialalnosci Pozytku Publlanego

Projekt Programu zamieszczony byl na slronie internetowej miasta www.bedZJn pl
w terminie od 8 października do 22 pazdziernika
2020 roku. Propozycje zmian do Programu mogly byc zgtaszane przez organizacje
pozarządowe za pomoca lorrnularza
dostępnego na stronie
internetowej
luo wWydziaie Pmmoqn kultury, Sportu
Komunikacji Spolecznej (pokój 117). w
okresie trwania konsultacji nie zostata przedlozona zadna uwaga do programu.
Będzińska Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego zaopiniowala projekt programu
pozytywnie
3

orazw Biuletynie lnformacji Publicznej
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Rozdzial xl
Tryb powoływania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniuwxnii otert
w otwartych konkursach otort
Komisja konkursowa powotywana jest w oelu opiniowania elan zlozonyon przez
Organizacje wramach ogloszonyon przez Prezydenta Miasta na podstawe Ustawy
otwartych konkursów ofert.

1

2 Kamlsja konkursowa
jej
przewodnlaqcy powotywana jest na wniosek
Naczelnika/kierownika wlasciwej ze wzgledu na obszar zadania konkursowego
komorki organizacyjnej przez Prezydenta Miasta Będzina

i

l
i

i

i

i

i
i
I

ll
Id

rcrrrsrqurwokrzzrkrrinimii

U:)lwllvn)

Slum. II

i
i
i
i
i
i

(

Pernornoonrk Prezydenta tworzy |rste przedstawrcrerr organrzacjr pozarządowych
oraz podmrotow wymrenronyoh w art 3 ust 3 Ustawy do udzraru w pracach komrsjr

3

konkursowych

Orgamzacje pozarządowe oraz podrnrory wymrenrorre w art 3 ust 3 Ustawy mogą
zwrócjć sie do Pernomoonrka z wnroskrem o wprsarrre swojego przedstawrciela na
powyzsza jiste

4

5 Wrrrosek wrnren zawrerac

dane osobowe adresowe kandydata wraz z numerem kongkjowym
uzasadnrenre wyoonr kandydata podprsane przez upowaznronych w sratucre
2)
stowarzyszenra przedstawrcrerr organrzaojr pozarządowej
3)
zgode kandydata na umreszczenre na riscre oraz przehuarzanre jego danych
osobowych
Ar
wskazanre zgodnre ze statutem grownego ooszaru dzraranra sposrod ohszaru.
kujtury sportu, zdrowra pomocy sporecznej oraz ochrony środowlska
j
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5 W przypadku watprrwoscr odnosnra kompetencjr
odpowrednrego przegotowanra
merytorycznego zgraszanej osoby Pernorrroonrk moze prosić o zrozenre dodatkowych
wyjaśrueń przez wnroskodawce oadz zasrednac oprnrr Starusw Powratowego w
Będzrnre jako organu nadzomjacego dzrararnosc organrzacjr pozarządowych
r

Aktualna rrsta przedstawrcrerr organrzacjr pozarządowych dostępna jest na strome
rnternetowej miasta w zakladce Nea

7

Czronkowre komisji konkursowej przez ruzpcczęcjem dzrararnoscr komrsjr skradaja
oświadczenja, ze nre sa ozronkarnr organrzacji, ktora zrozyta otertę konkursowa

&

w komrsjr moga rownrez zasiadać, z glosem doradczym osoby posradajace
specialjsiyaną wredze w dziedzrnre obejmującej zakres zadan oublrczrrych, ktorych

9

konkurs dotyczy Osoby te mogą zostać zaproszone przez Prezydenta Miasta jub
komrsje konkursowa

ro
,

,

.

oosruge admmvslracyjno—blurową komisji konkursowych prowadza pracownicy
odpowrednrego merytorycznie Wydzraru juh jednostki organrzacyjnej

Komrsja
otererrtow.
11

konkursowa

obraduje na posredzenrach zamknręrych oez udzrar

Posredzenie komrsji konkursowych prowadzr przewodnraaoy, a w przypadku jego
rrreooecnoscr wyznaczony przez nrego czronek komrsjr. Do waznoscr oorad komrsjr
mezbędna jest obecność co najmnrej 50% sktadu jej ulonkótw
12

13

Wyrrrkiem prac kdrnrsjr konkursowej jest protokół. Na podstawre protokoru
sporządza srę rntorrrrację o wynikach konkursu zawrerajaca nazwe oferenta, rrrrormacje
o przyznaniu lub nieprzymanru dotacji, nazwę zadanra puolroznego, wysokość kwoty

przyznanej dotacjr.

]?
ldnr|rśs'wrCSWĄ/rdEVAFlz-Łxlhunum! t.ormrnrry

srrmrarz

14 Piotokći wraz

z iniormacja o wynikach konkursu przedstawra sie do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta Będzina

Zatwrerozone przez Prezydenta wyniki otwartego konkursu ogtaszano aa
niezwlocznie waiuieiynie Inlormscji Publicznej. na sironie internetowej miasta i na
tablicy ogloszen w Urzędzie Miejskim w Będzinie,
15

16 Komisja konkursowa

dzieła w oparciu o przepisy stosownych ustaw oraz zasad'
pomocniczosci, suwerennuścl stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
l jawnosci.
17

z

tytutu

prac w komisji konkursowej jej czlonkamie nie clrzymuią wynagrodzenia,

andlial XII
Wysokość środków przeznaczonych na realizacj. Programu

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona
budżecie
miasta na 2021 rok
w
1

manna z realizacja zadań, o których mowa w Programie, nie moga
przekrotzyc kwoiy środków Gnansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok

2 Wydatki
2021

Prognozowana przez poszczególne wydziaty i komorki organizacyjne środki
na realizację zadań publicznych, o ktorych mowa w zalaczniku nr 1 do niniejszego
Programu, wynosza 940 407,00 ztntych, ztego na zadania z obszaru
. pomocy spolecznej - 5.000 zi
ochrony promocji ldmwia _ 4 500 zi
przeciwoziaiania uzalaznieniom i patologiom spoiecznyrn _ 150 sec zi
kuiiury. szluki, ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodawego — A0 000 zl
wspieranie i upowszechniania kultury nzyoznaj . aportu - 400.000 zt
2.000 zi
ekologii i ochrony zwierząt oraz oziaozictwa przyrooniozego
i
zt
poizaoku bezpieczensiwa publicznego - 325.527

3

i

,

4 Dopuszcza sie mozliwosc zmiany powyzszych kwot uzaleznionyon ad biezacycii
mozliwosci finansowych gminy
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Ocena realizacji programu

i
3
3

i
Elezacym moniioringiern realizaqi Programu zajmuje się
we współpracy zkleruiącymi własciwymi merytorycznie komorkami
organizaoyinynii Urzedu Miejskiegow Będzinie.

;
Ż

1

Pełnomocnik
i

yeonosikarni

2. Moniioring wspolpracy polega na zbieraniu opinii„ wnioskow uwag oraz inłormacii
wnoszonych przez podmioiy Programu doiyozacych realizacji załozer'i Programu

Uzyskiwane w irakcie reallzacjł programu informacje uwagi, wnioski i propozycie
poryczace realizowanych proiekzow oęda wykorzystane do usprawnienia ciezaoei
37

współpracy miasta z prganizaciami
%

Pełnomocnik

z iniqalywy własnej moze pozyskac inlormacie od organizacil
pozarządowych, poszmegćlnych komórek oraz jednosiek organizacyynych Urzędu
Miejskiego na temat realizacii celów założeń Programu.
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g
x

merytoryczne samodzielne sEnuwlska oraz iednostki organizacyqne
Miaaa współpracujące z podmioiami programu w zakresie swoich Właściwości,
moniioruia realizacje załczen Programu . odpowiadają za pizeprowadzanie kontroli
w zakresie realizacji zadan zleconych oraz przeokladaya do Pełnomocnika roczne
sprawozdania wraz z propozyciami zadan, kiore miałyby być realizowane w kole-inym
5

1

l
i

Wydziały

roku.

i
i
i

6 w rocznym sprawozdaniu z realizaqi Programu Pełnomocnik dokonuje oceny scanu
współpracy organizacji pozarządowych z Miaaiern w zakresie realizacji projekiow oraz
oceny wnioskow i propozycji wyprywaiacych z ieize współpracy

(
%

Pelnomocnik składa Radzie Mieiskioy Będzina sprawozdanie z realizacyi programu
wspolpracy wieiminie do ai maia
7›

&

Wskaznikanii ełekiywnosci Programu bedą dane dpiyizaoe
. iiaoy organizacji pozarządowych reallzuiących zadania publiczne na rzecz
lokalnej społecznosciami,
. wysokosc srodkow ńnansowych przeznaczonych z budzeiu miasia Będzina
na realizaqę łych Zadań
. wysukuść srodkow własnych organizaql pozarzadowych zaangazowanych
w realizacie zadan publicznych na izea mieszkancow miasia
. liaby Osób, które były uczesinikami roznych dzialan publicznych realizowanych

przez organizacje pczanądowe
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Razdxlał XIV
Okre! realilacii Programu
NInIeISZy

rcku.

Program będzie realizowany w okresie od

1

stycznia do 31 gmdnia 2021

Rozdzial xv

Postanowienia kańcowe
w sprawach nie uregulowanych

pmglamie mają zaslosowsnie
pmeplsy prawa.
: clnia za kwelma 2003 roku
dzialalności
o
pozytku publicznego .cwclcnvariacie (t.j. Dz. u z 2020 L po; 1057)
oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w Uslawy.
w nlnlelszym
w Iym ustawy

obomazulace

15
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załącznik

rir i

do Programu uSpól'pracy miasta
Będzin:: 7 „gz-„„ xml pnunądnwyml
wanim-iii wymienionymi w art 3 „sr ;
usiawy » dzizhhmści pozyiku publicziugn
rok
lo welonmlncle na

mi

Zadania pnewidlianz dn rulizanji w pouczegillnych nbxnrnh wspólpracy

: arginizacjami

minu

pmlrlądnwymi w roku 201!

@

Zadnnii:
Działania

w

Dzialania

zakresie iruiuiry, miki, echmny dóbr kulmry

mające na celu pndmymywanie

pielęgnowanie

polskości

uraz

rnzwńj

i

dziedzictwa narodawego

upowszechnianie tradycji namdowycii,

świxdnmnści

obywatelskiej

narodowe—rr

i

kulturowej

cmr:

!"

Zidanin:
Dlganizacja przedsięwzięć i pmgramńw usportcwiema dzieci, mlodziezy domsłych.
I

Organizacja
mlegrdcyinych

duslwuych

imprez

rekreacyjno-sportowych

dia dzieci. młodziezy

obiektach

w puszczegriirrycii

]

dzielnicach

Realizacia przez kluby

i

mami.

]

i

dorosłych

turystycznych,

w

rym

imprez

niepelnospmwnych. na ugólme

Spunuwermkleacyjnych

mm oraz poza terenem

zinkaiimwnrrycii

mizsla.

stowalzyszenia kultury Fizycznej zadań mąącyuh na celu

przygutuwanic uwodnikńw do rywnłimcji w zakresie dyscyplin sponnwych,

mi:

mają spdecznc zapotrzebowanie
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oc:nmrsruumrznxmmumi

Hchwakmy

siw ló

Promocja

mim

Bedzinn

przez

span

mryslykę o Iasięgu wojewódzkim.

]

ngóinnpolskim i międzynarodowym.
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Zadania:
Dyerybucja unijnej zywności FEAD wśrod uajubcmych mieszkańców minu.

Zldilli

„

sccjoiuapeulycznegn dla dzieci ze środowisk

Zorganizowanie lemingi) wypoczynku
dolknięlych alkuholizmem.

mendzemc

vu

warszlallyw dla uczniów klas

i

Vin szkól podslawowych dciyczęcych

subslancjl psycnonknywnych w tym dopalaczy.
h on

'

r

u ":

nlrnwiu

Zu-luni
Prowadzenie kampanii edukacyjnej ws'n'id mieszkańców minim, poświęconej pmmecji

i

ochronie zdmwia.
.

E

.

,

.

.

.

Zldani

meadunic

edukacji ekologicznej dzieci

]

mlodziezy.

Prupngawame ekuiugieznegn stylu zyciu wśród dorosłych mieszkańców mlasmv

anicznuie uknżnych chnmb zwrenecycn
Organizacja konkursów ekologicznych
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Zadania:
()rgxmzowame szkoleń z zakresu cclimny ludności i obrany cywllnej.

umorzenie r pmwadzcmc Gminncgo Magazynu Przeuiwpuvrodziowega.
Zapewnienie golowosci bojowej ncholniczych suazy pom.-nych.

ananil:
Pomoc mcrymrycma w przyporowamu wnlosków apllkacyjnych dla plojcklńw mlękkrclr„
-

przyczyniających się do poprawy Jakości

ycin

mleczkal'lcbw

miami dedykcwnnycn

nrganincjnm pozarządowym w ramach dolacjl mwnęlnnychp
Umozliwicuic ...awrązywama w>półpmuy z orgulllziiqumi puzarzapicwymi puchudzącyml z

w

was! panncrsklch Będzina

i

W>plerdme

wspólnych lnlcialyw pnmlędzy mini

Wspolpraca z pncdslawiclclaml organ

ji pounądnwych w

dziAIiAu

clr

pmjektuwych

przy realizacji projektów mclnweslycyjnych zlczorrycli pizcz Wydzlul

Zullunin:

W7bngaceni= ofcrly edukacyjnej

prqlcklach

]

i

wychowawcnj plncńwek n_iwmmwycn popr7e7 ud7ia! w

programach edukacyjnych mających na celu

, pndunszeme jakości pracy szkoly, doskonalcmc zarządzania placówką. mcrrilumwanm
efeklnw pracy szkoly

,

określanie sinmlarrlow własnej pracy

kszmllowanlc postaw pamolycznych

jaj hlswnl. kulmry

-

]

i

pupncz pomawallie małej

i

wielklcj

ojczyzny,

nadycir

przygorowywnrrie ucznlńw da

slaw—mua

slę obywalclami Europy poprzez wcpimnre

ls
ld

oclrasw-csrqma.arzuxrmmmlzl.

vcluilomv

sypm lx

dzialalności szkolnych klubów europejskich kszułtującycll świadomość europejską
wśród uczniow

i

nauczycieli, realizacj; projeklbw

i

progrumow aluzących «lukach

europejskiej-

Popularyzacja idei samorządności, skutecznego uczeslniclwa w
wspieranie
i

organizowania

symulacji

wyborów

zyciu

prezydenckich,

publicznym,

parlamenrarnych

samorządowych oraz dcbni
Kszialiowanie

posiaw proekologicznych pnpvzel realizacje pmgzamów ekologicznych.

organizacja seminariów. szkoleń, warsziaiow, knnkuusów,

ujęć pozalekcyjnych,

Wzbogacenic oferzy

wspieranie organizacji feauwali, przeglądów.

konkursów, olimpiad prnedrniorowych, iurniejdw
reniarycznyeh

A

i

zuwodów spomwyeh, organizacja zujęć

m in, plastycznych, ieaualnych, muzycznych, kompurerowych

i

sportowe—

relrreaeyjnych sluzecych zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci indodziezy.

Wspieranie

wychowawczej
dzicci

Bezpieczehaiwo

wychowawczych,
upowszechnienie

zagrożeniach

i

Kazialiowanie

i

ieinpii

roli

rodziny

mlodziezy,
indywidualnej

Realizacja

wspieranie
i

programow
organizacji

grupowej.

proiilalrrycznych
zajec

miugńw

i

opiekuuczownszmtów,

wied7y o problemach spolecznych o zachowaniach patologicznych,

uzuleznieniach

posiaw

prospolecznych

poprzez

udzial

w

iozuoroduych

akcjach

charylaiywnyoh,

rnzicwon lczĄcy
sean-a
bdyMl

Krum
id
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