Załącznik
do uchwały Nr XXX/330/08
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 27 listopada 2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2009
Wstęp
Aktywność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego,
elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Podmioty te są inkubatorem dla osób
podejmujących aktywność na rzecz małych społeczności, miejscem kształcenia liderów. Dla bieżącej
pracy organizacji pozarządowych istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również
ich współpraca z organami gminy.
Rozwój Piekar Śląskich i poprawa warunków życia mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem
samorządu. U podłoża programu współpracy z organizacjami pozarządowymi leży przekonanie władz
miasta o korzyściach z niego płynących.
Władze miasta chcą podejmować, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania
służące realizacji Strategii Rozwoju Miasta. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony będzie na:
aktywizację osób starszych oraz niepełnosprawnych, intensyfikację działań wychowawczych na rzecz
dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości. W ramach realizacji
programu kontynuowane będą jasne i czytelne rozwiązania, realnie włączające i utwierdzające
miejsce organizacji pozarządowych w systemie demokracji lokalnej.
Efektem współpracy ma być optymalne wykorzystanie środków budżetowych Miasta oraz
środków własnych organizacji pozarządowych.
Program współpracy jest propozycją dla wszystkich wyrażających wolę współpracy w
działaniach na rzecz Miasta i jego mieszkańców
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Program współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi jest elementem
lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej, realizowanej przez Samorząd
Miasta.
2. Program określa ogólne formy, cele, zasady i zakres współpracy organów samorządowych
Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi. W szczególności Program określa
priorytety zadań zlecanych.
3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a. „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zmianami),
b. „Miasto” – rozumie się przez to Miasto Piekary Śląskie,
c. „podmiotach Programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.2
i ust.3 ustawy,
d. „Programie”- rozumie się przez to Program współpracy miasta Piekary Śląskie z
organizacjami pozarządowymi w roku 2009 r.
e. „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz
art. 176 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)
2. Obszar współpracy Miasta i podmiotów Programu obejmuje w szczególności sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
3. Program współpracy stosuje się do tych podmiotów Programu, które prowadzą swoją
działalność na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.
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Rozdział II
Cele programu

§2
Celem wprowadzenia Programu jest:
1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej piekarzan,
3. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4. poprawa jakości życia piekarzan poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
5. wzmocnienie pozycji podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych poprzez
powierzanie i wspieranie tych zadań.
6. realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie.

Rozdział III
Zasady współpracy
§3
Współpraca pomiędzy podmiotami Programu, a Miastem odbywa się na zasadach:
1. pomocniczości uznającej prawo podmiotów Programu do samodzielnego określania
i rozwiązywania problemów, także należących do sfery zadań publicznych, wspierania ich
działalności oraz umożliwiania realizacji tych zadań zgodnie z obowiązującymi normami
prawa,
2. partnerstwa traktującego podmioty Programu jako równoprawnych partnerów w definiowaniu
problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań
publicznych,
3. efektywności polegającej na wyborze najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań
publicznych przez podmioty Programu, kierując się zasadami uczciwej konkurencji.
4. jawności polegającej na udostępnianiu przez Miasto informacji na temat zamiarów, celów
i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wraz z procedurą ich
przyznawania oraz dotychczas ponoszonych kosztów prowadzenia tych zadań,
5. równego dostępu zapewniającego równe szanse dla wszystkich podmiotów Programu
działających na rzecz mieszkańców Piekar Śląskich oraz równego traktowania w procedurze
wspierania działalności podmiotów,
6. suwerenności stron respektującej niezależność podmiotów Programu i zabraniającej
nieuprawnionej ingerencji w funkcjonowanie tych organizacji.
Rozdział IV
Przedmiot współpracy
§4
Przedmiotem współpracy Miasta Piekary Śląskie z podmiotami Programu jest:
1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta,
3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
5. konsultowanie aktów prawa lokalnego.

Rozdział V
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Realizatorzy współpracy
§5
1. Realizatorami współpracy ze strony władz samorządowych Miasta są:
a. Rada Miasta w Piekarach Śląskich w zakresie:
- wytyczania polityki społecznej,
- określenia obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- utrzymywania kontaktów pomiędzy komisjami stałymi Rady Miasta w Piekarach
Śląskich, a podmiotami Programu, realizującymi zadania w obszarach będącymi
obszarami działań komisji,
- uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i
zapewnienia w budżecie Miasta środków finansowych na ich realizację.
b. Prezydent Miasta Piekary Śląskie w zakresie:
- merytorycznej współpracy z podmiotami Programu,
- przygotowania projektu rocznego programu współpracy z organizacjami,
pozarządowymi i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
- przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
- zawierania umów o wsparcie lub powierzenie zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie lub finansowanie ich realizacji w ramach przewidzianych
środków,
- kontroli realizacji zadań oraz oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych
zleconych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Realizatorami współpracy ze strony podmiotów Programu są organizacje pozarządowe
reprezentowane przez właściwe organy statutowe w zakresie:
- stosowania form trybu przeprowadzanych otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych,
- wykorzystania środków publicznych przyznanych w trybie konkursowym.

Rozdział V
Formy współpracy
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§6
Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami Programu.
Współdziałanie Miasta z podmiotami Programu obejmuje współpracę o charakterze
finansowym i pozafinansowym

§7
1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu podmiotom Programu realizacji zadań publicznych
na zasadach określonych w ustawie poprzez:
a. wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
b. powierzanie wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu odbywa się w trybie otwartego
konkursu ofert chyba, że przepisy przewidują inny tryb zlecania zadań.
§8
Współpraca pozafinansowa z podmiotami Programu realizowana jest poprzez:
1 udział podmiotów Programu w działaniach programowych Samorządu Miasta ,
2 użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych
oraz udostępnienia lokali na spotkania podmiotów Programu,
3. promocję działalności podmiotów Programu w mediach,
4. promocję wspólnych przedsięwzięć Miasta i podmiotów Programu,
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5. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, forum wymiany doświadczeń, mających na
celu podniesienie sprawności funkcjonowania podmiotów Programu,
6. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a. publikowanie przez Miasto istotnych dla podmiotów Programu informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronach internetowych Urzędu Miasta w Piekarach
Śląskich,
b. organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami podmiotów Programu celem
omówienia i ewentualnego przygotowania wspólnych przedsięwzięć,
c. udział przedstawicieli podmiotów Programu w sesjach Rady Miasta w Piekarach
Śląskich oraz posiedzeniach Komisji Rady Miasta w Piekarach Śląskich,
d. przekazywanie przez podmioty Programu informacji o przewidywanych lub
realizowanych w danym roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa
się w oparciu o środki inne, niż wynikające z Programu,
7. konsultowanie z podmiotami Programu projektów uchwal Rady Miasta w Piekarach Śląskich w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tychże podmiotów, poprzez:
a. informowanie pomiotów Programu o planowanych sesjach Rady Miasta w Piekarach
Śląskich oraz posiedzeniach odpowiednich Komisji Rady Miasta w Piekarach
Śląskich, na których omawiane będą przedmiotowe projekty uchwał,
8. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczo-konsultacyjnym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli podmiotów Programu oraz organów Samorządu Miasta, w celu:
a. opracowania projektów uchwał Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawach
dotyczących działalności pożytku publicznego,
b. opracowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c. przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

Rozdział VI
Lista zadań publicznych przewidzianych do realizacji w roku 2009
§9
W roku 2009 Miasto będzie wspierać lub powierzać podmiotom Programu realizację zadań w
zakresie:
1. ochrony i promocji zdrowia,
2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
5. kultury,
6. edukacji,
7. przeciwdziałania patologiom społecznym,
8. ratownictwa i ochrony ludności,
9. poradnictwa obywatelskiego.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Prezydent Miasta Piekary Śląskie składa Radzie Miasta w Piekarach Śląskich sprawozdanie z
realizacji Programu w terminie do 31 marca 2010 roku.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi
uchwała budżetowa Miasta Piekary Śląskie na 2009 rok.
3. W terminie do dnia 30 listopada 2009 roku Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwali roczny
„Program współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”.
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