Zarządzenie nr 121/2019

BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

woj .kujawsko-pomorskie

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta GolubiaDobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2020 roku"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz na podstawie §3 uchwały nr LIX/307/2010 Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. z
2010 roku poz. 2033), zarządzam co następuje:
1. Przeprowadza się konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
2020 roku", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Konsultacje będą prowadzone poprzez:
1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w pok. nr 10 Urzędu Miasta GolubiaDobrzynia - Wydział Organizacyjny.
2) wyrażenie opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu Programu podczas zebrania
konsultacyjnego, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000 lecia 25, w sali nr
1 (parter) w dniu 12.11.2019 roku o godzinie 17:00.
3. Konsultacje rozpoczynają się dnia 02.11.2019 r. i kończą się dnia 18.11.2019 r.
4. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje opinie, uwagi i wnioski o których mowa w ust 2, pkt 1 na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Ostatecznym terminem nadsyłania Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia opinii, uwag i wniosków o
których mowa w ust 2, pkt 1 jest dzień 18 listopada 2019 r.
6. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o formie, terminie i
przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział w konsultacji.
7. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia.
8. Niniejsze zarządzenie wraz z załączonym projektem programu współpracy zostanie rozplakatowane na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz zostanie obwieszczone na sti onie Internetowej
Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w zakładce "współpraca NGO - Program współpracy z
9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 121/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z
dnia 25 października 2019 r.

Projekt

UCHWAŁA NR
/2019
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia
2019 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020
roku"
Na podstawie art. 5a ust 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku", stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Rozdział I
Cele programu
1 .Celem ogólnym wprowadzenia Programu jest określenie zasad współpracy Gminy Miasta GolubiaDobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2020.
2. Celami szczegółowymi wprowadzenia „Programu" na rok 2020 są:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;
3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
4) uzupełnianie działań miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Rozdział II
Zakres przedmiotowy współpracy
1. Przedmiotem współpracy władz Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi jest
realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Program współpracy skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą swoją
działalność na terenie miasta Golubia-Dobrzynia lub na rzecz jego mieszkańców.
Rozdział III
Zasady współpracy
Współpraca Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących
zasadach:
1) Zasadzie pomocniczości: Miasto uznaje prawo zorganizowanych wspólnot obywateli do
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych, w tym należących także do
sfeiy zadań publicznych. Współpracuje z organizacjami oraz wspiera ich działalność i umożliwia
realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. Władze samorządowe oczekują
od organizacji aktywności w zakresie wykorzystywania różnych źródeł finansowania ich
działalności oraz samodzielnego wzmacniania swoich zasobów osobowych, rzeczowych i
finansowych.
2) Zasadzie suwerenności stron: Miasto respektuje odrębność i niezależność organizacji
pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego. Samorząd
oczekuje od organizacji poszanowania swojej autonomii i gotowości do rozważenia propozycji
przez niego składanych.
3) Zasadzie partnerstwa: organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego są dla Miasta Golubia-Dobrzynia równoprawnym partnerem w definiowaniu
problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań
publicznych. Samorząd oczekuje od organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez samorząd
spotkaniach tematycznych, konsultacjach aktów prawnych oraz przekazywania informacji o
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5)

6)
7)
8)
9)

pozarządowe;
umożliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa
użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością Samorządu Miasta
Golubia-Dobrzynia dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę
występowania pustostanów i potrzeb organizacji;
upowszechniania i promowania działalności Organizacji w mediach.
rekomendowania organizacji współpracujących z Samorządem Miasta Golubia-Dobrzynia w
przypadku ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych, poszukiwania partnerów, itp.;
zawierania umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć;
uzyskanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż środki z budżetu
miasta. Organizacje zainteresowane skorzystaniem z tych możliwości powinny się kontaktować z
pracownikiem Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Golubia- Dobrzynia, wyznaczonym przez
Burmistrza.
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne

Organy Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia umożliwiają udział organizacji w realizacji zadań publicznych w
szczególności w następujących dziedzinach należących w świetle powołanej na wstępie ustawy, do sfery
zadań pożytku publicznego:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Rozdział VII
Okres realizacji programu
Program współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku realizowany będzie od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r.
Rozdział VIII
Sposób realizacji Programu i zasady współpracy Organizacji z organami Gminy, gminnymi
jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi
1. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych:
a) w ramach otwartych konkursów ofert,
b) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
2) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji;
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dotyczących problematyki mieszczącej się w zakresie ich statutowej działalności w celu uzyskania
ewentualnych uwag i opinii w przedmiocie projektowanej regulacji prawnej.
Rozdział IX
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
1. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przeznaczy na realizację Programu w 2020 r. środki budżetowe w
wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
2. Szczegółowe określenie wysokości środków planowanych na realizację programu zawiera
uchwała w sprawie budżetu miasta na rok 2020
Rozdział X
Sposób oceny realizacji Programu
1.

Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące mierniki:
1) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
2) liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego, uczestniczących w otwartych konkursach ofert,
3) liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert,
4) liczbę organizacji, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert,
5) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert,
6) liczbę wniosków złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem
otwartego konkursu ofert,
7) liczbę zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert,
8) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań
publicznych,
9) liczbę inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem Burmistrza
Golubia-Dobrzynia,
10) liczbę skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji,
11) liczbę organizacji uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych.

2.

Burmistrz Golubia-Dobrzynia do dnia 31 maja 2021 roku przedstawi Radzie Miasta GolubiaDobrzynia sprawozdanie z realizacji Programu.
Rozdział XI
Informacja o sposobie tworzenia Programu i o przebiegu konsultacji

W celu uchwalenia Programu podjęte zostaną następujące działania:
1) przygotowanie projektu Programu przez pracownika Wydziału Organizacyjnego, we współpracy z
Wydziałami Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego;
2) podjęcie przez Burmistrza Golubia-Dobrzynia Zarządzenia w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu
Programu;
3) przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z Uchwałą nr LIX/307/2010 Rady Miasta GolubiaDobrzynia z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
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publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest
uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
W związku z powyższym, po przeprowadzonych konsultacjach projektu „Programu współpracy
Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku" przedkłada się niniejszy projekt
uchwały.

r
Sporządziła: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
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