UCHWAŁA NR XLVII/606/14
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi
w roku 2015”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 221 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku
2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Tomasz Cisek
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/606/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 października 2014 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

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 1.
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 cele główne i szczegółowe, zasady, formy i zakres współpracy organów
samorządowych Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi. Ponadto Program zawiera:
1) listę priorytetowych zadań publicznych,
2) informacje o okresie i sposobie jego realizacji,
3) wysokość środków planowanych na jego realizację,
4) sposób oceny jego realizacji,
5) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
6) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),
2) „Miasto” – rozumie się przez to Miasto Piekary Śląskie,

Id: 76D1542F-D6E3-48A6-8899-654D18AE03E4. Uchwalony

Strona 1

3) „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,
4) „Programie” - rozumie się przez to Program współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015,
5) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit.e oraz art. 221 ust.1 i ust.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
4. Obszar współpracy Miasta i podmiotów Programu obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
5. Program współpracy stosuje się do tych podmiotów Programu, które prowadzą swoją działalność na
terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.
Rozdział 2.
Cele Programu
§ 2. Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku
lokalnym poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem a podmiotami Programu.
Partnerstwo to przyczyni się do efektywnego wykorzystania społecznej aktywności podmiotów Programu
w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta.
§ 3. Szczegółowe cele Programu:
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) wspieranie inicjatyw podmiotów Programu służących społeczności lokalnej,
5) wzmacnianie potencjału podmiotów Programu,
6) poprawa jakości życia piekarzan poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
7) wzmocnienie pozycji podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych poprzez dofinansowanie lub
finansowanie tych zadań,
8) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 4. 1. Współpraca pomiędzy podmiotami Programu, a Miastem odbywa się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz równego dostępu.
2. Zasada pomocniczości oznacza, iż Miasto zleca realizację zadań publicznych podmiotom Programu,
które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
3. Zasada suwerenności stron respektuje odrębność i niezależność podmiotów Programu, uznając ich
prawo samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych.
4. Zasada partnerstwa traktuje podmioty Programu jako równoprawnych partnerów w definiowaniu
problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych.
5. Zasada efektywności polega na wyborze najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych
przez podmioty Programu.
6. Zasada uczciwej konkurencji oznacza, iż zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych
odbywać się będzie w oparciu o zasady określone w ustawie, na podstawie jawnych kryteriów wyboru
i równego dostępu do informacji.
7. Zasada jawności polega 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.
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8. Zasada równego dostępu zapewnia równe szanse dla wszystkich podmiotów Programu działających na
rzecz mieszkańców Piekar Śląskich oraz równego traktowania w procedurze wspierania działalności
podmiotów.
Rozdział 4.
Przedmiot współpracy
§ 5. 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 5.
Sposób realizacji Programu
§ 6. 1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są: Rada Miasta Piekary Śląskie, Prezydent
Miasta Piekary Śląskie oraz podmioty Programu.
2. Realizatorami współpracy ze strony władz samorządowych Miasta są Rada Miasta Piekary Śląskie
i Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
3. Rada Miasta Piekary Śląskie właściwa jest w zakresie:
1) wytyczania polityki społecznej,
2) określenia obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) utrzymywania kontaktów pomiędzy komisjami stałymi Rady Miasta Piekary Śląskie, a podmiotami
Programu, realizującymi zadania w obszarach będącymi obszarami działań komisji,
4) uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i zapewnienia w budżecie
Miasta środków finansowych na ich realizację.
4. Prezydent Miasta Piekary Śląskie właściwy jest w zakresie:
1) merytorycznej współpracy z podmiotami Programu,
2) przygotowania
projektu
rocznego
programu
współpracy
i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

z organizacjami

pozarządowymi

3) przygotowania sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4) przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
5) zawierania umów o wsparcie lub powierzenie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie lub finansowanie ich realizacji w ramach przewidzianych środków,
6) kontroli realizacji zadań oraz oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych podmiotom
Programu.
5. Realizatorami współpracy ze strony podmiotów Programu są organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.2 i ust.3 ustawy,
reprezentowane przez właściwe organy statutowe w zakresie:
1) stosowania form trybu przeprowadzanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
2) wykorzystania środków publicznych zgodnie z zawartymi umowami o wsparcie lub powierzenie realizacji
zadań publicznych.
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Rozdział 6.
Formy współpracy
§ 7. 1. Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami Programu.
2. Współdziałanie Miasta z podmiotami Programu obejmuje współpracę o charakterze finansowym
i pozafinansowym
§ 8. 1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie poprzez:
1) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) powierzanie wykonywania 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.
§ 9. 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 przedsięwzięć z zakresu zadań publicznych realizowanych przez podmioty Programu ,
4) promocję wspólnych przedsięwzięć Miasta i podmiotów Programu,
5) organizowanie szkoleń, warsztatów mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania podmiotów
Programu,
6) wzajemne informowanie się o planowanych
zharmonizowania tych kierunków poprzez:

kierunkach

działalności

i współdziałanie

w celu

a) publikowanie przez Miasto istotnych dla podmiotów Programu informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronach internetowych Urzędu Miasta Piekary Śląskie,
b) organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami podmiotów Programu celem omówienia
i ewentualnego przygotowania wspólnych przedsięwzięć,
c) udział przedstawicieli podmiotów Programu w sesjach Rady Miasta Piekary Śląskie oraz posiedzeniach
Komisji Rady Miasta Piekary Śląskie,
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) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczo-konsultacyjnym lub inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli podmiotów Programu oraz organów Samorządu Miasta.
Rozdział 7.
Lista zadań publicznych priorytetowych przewidzianych do realizacji w roku 2015
§ 10. W roku 2015 Miasto będzie wspierać lub powierzać podmiotom Programu realizację zadań
publicznych w zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia,
2) wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
7) ratownictwa i ochrony ludności.
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Rozdział 8.
Okres realizacji Programu i wysokość środków planowanych na jego realizację
§ 11. Program współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 będzie
realizowany w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 12. Wysokość środków planowanych na realizację Programu zostanie określona w budżecie miasta na rok
2015. Wydatki związane z realizacją zadań priorytetowych , o których mowa w Rozdziale 7. Programu
nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta na rok 2015.
§ 13. Prognozowane środki finansowe na realizację priorytetowych zadań publicznych wynoszą nie mniej
niż:
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia- 41 000,00 zł,
2) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży- 120 000,00 zł,
3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 15 000,00 zł,
4) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- 278 000,00 zł,
5) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 28 000,00 zł,
6) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- 195 000,00 zł,
7) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności- 18 000,00 zł.
Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji Programu
§ 14. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczby unieważnionych otwartych konkursów ofert,
3) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
4) liczby zawartych umów o powierzanie wykonania zadania publicznego,
5) liczby zawartych umów o wsparcie wykonania zadania publicznego,
6) liczby umów zerwanych lub unieważnionych o powierzenie lub wsparcie wykonania zadania publicznego,
7) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych, z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19a
ustawy tzw. ”mała dotacja”),
8) wysokość kwot przekazanych dotacji w zakresie priorytetowych zadań publicznych ogółem oraz
w przeliczeniu na jednego mieszkańca Piekar Śląskich,
9) liczba podmiotów Programu realizujących zadania publiczne w oparciu o przekazane dotacje,
10) liczba podmiotów Programu realizujących po raz pierwszy zadanie publiczne w oparciu o przekazane
dotacje,
11) wysokości własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż z budżetu Miasta Piekary
Śląskie przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych ogółem oraz jako
procent kosztu całego zadania.
Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 15. Komisje konkursowe do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert zwane dalej
Komisjami są powoływane na okoliczność każdego z ogłaszanych otwartych konkursów ofert.
§ 16. 1. Komisję powołuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie określając jej skład imienny oraz wyznaczając
przewodniczącego.
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2. W skład Komisji wchodzi czterech pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz dwie osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (podmioty
Programu), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
3. W miejsce dwóch osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy Prezydent Miasta Piekary Śląskie może powołać dwóch pracowników Urzędu Miasta
Piekary Śląskie, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
3) wszystkie wskazane osoby powołane w skład komisji konkursowej podlegają wyłączeniu.
4. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. O korzystaniu z pomocy
specjalistów spoza składu Komisji decyduje jej przewodniczący.
5. Prezydent Miasta Piekary Śląskie, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, ogłasza nabór na dwóch
członków Komisji reprezentujących podmioty Programu.
6. Ogłoszenie o naborze publikuje się w:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie,
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
7. Każdy z podmiotów Programu, które prowadzą swoją działalność na terenie miasta Piekary Śląskie lub
działają na rzecz jego mieszkańców może zgłosić, w zakreślonym terminie, kandydaturę swojego członka do
Komisji.
8. Prezydent Miasta Piekary Śląskie powołuje do Komisji przedstawiciela podmiotu(-ów) Programu,
spośród zgłoszonych kandydatur.
9. Zadaniem Komisji jest:
1) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Miasto Piekary Śląskie:
organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym, spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz klubom sportowym będącym spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników oraz podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy oraz
2) przedłożenie Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie propozycji wyboru ofert, na które proponuje się
udzielenie dotacji wraz z określeniem jej wysokości.
§ 17. 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w komisji, gdy oferentem jest:
1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
2. Prezydent Miasta Piekary Śląskie w sytuacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłączenia i powołuje
nowego członka Komisji.
3. Do członków Komisji stosuje się przepisy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące
wyłączenia pracownika.
§ 18. 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, który w sprawach nie uregulowanych zapisami Programu
ustala zasady postępowania organizacyjnego.
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2. Komisja działa na posiedzeniach.
§ 19. 1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję następuje w miejscu i w terminie wskazanym
w ogłoszeniu.
2. Podczas posiedzenia, na którym obecni są oferenci dokonuje się otwarcia ofert oraz sprawdzenia
zawartości pod względem kompletności oraz dokonuje się spisu ofert przyjętych do oceny merytorycznej.
3. Ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa się na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.
§ 20. Komisja rozpatruje tylko oferty przedłożone w formie pisemnej w zamkniętych kopertach
z oznaczeniem pełnej nazwy konkursu, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), złożone w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie lub przesłane
listem poleconym na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Piekary Śląskie potwierdzona pieczęcią wpływu.
§ 21. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, Komisja może
przyjąć tę ofertę, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w ustawie i ogłoszeniu o konkursie.
§ 22. 1. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie zasad wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy przy
uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,
2) wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Gminy,
3) koszty wykonania zadań, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł
finansowania,
4) perspektywy kontynuacji zadań i potencjalne źródła dalszego finansowania,
5) wymierne efekty dotychczasowej pracy,
6) współpraca z innymi podmiotami publicznymi,
7) zgodność zadań przestawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,
8) merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań.
2. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie,
dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
3. Komisja rozpatruje oferty w kolejności losowej wg następującego schematu:
1) podanie punktowych kryteriów dopuszczenia oferenta do realizacji konkretnego zadania:
a) 18 – 12 pkt:

oferent dopuszczony do realizacji zadania,

b) 11 – 0 pkt:

oferent nie dopuszczony do realizacji zadania;

2) analiza treści oferty pod kątem wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu – sprawdzenie zawartości
oferty;
3) ocena merytoryczna oferty:
a) możliwość realizacji zadania – ocena pkt III oferty – głosowanie członków Komisji: tak = 1 pkt, nie =
0 pkt,
b) kalkulacja kosztów – ocena pkt IV oferty – głosowanie członków Komisji: tak = 1 pkt, nie = 0 pkt,
c) inne wybrane informacje dotyczące zadania – ocena pkt V oferty – głosowanie członków Komisji: tak =
1 pkt, nie = 0 pkt,
4) podsumowanie punktacji – relacja protokolanta.
§ 23. 1. Po zakończeniu oceny merytorycznej złożonych ofert Komisja tworzy ranking ofert dopuszczonych
do realizacji zadania, według ilości uzyskanych punktów.
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2. Komisja dokonuje powtórnej analizy ofert. Uwzględnia przy tym: ilość uzyskanych punktów w etapie
poprzedzającym oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
3. Po dokonaniu przeglądu, Komisja wskazuje oferty, którym proponuje przyznanie dotacji w wysokości
wnioskowanej oraz oferty, którym proponuje się przekazanie kwoty dotacji niższej niż oczekiwana.
4. W przypadku ofert o proponowanej niższej kwocie dotacji, Komisja przedstawia ewentualne uwagi do
kosztorysu i wskazuje, czy dopuszcza się i w jakim obszarze zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
(harmonogram zadania).
5. Przewodniczący wyznacza jedną lub dwie osoby spośród składu Komisji, które przekażą właściwym
oferentom uwagi Komisji tj. informacje o konieczności dokonania korekty kosztorysu (uwagi do kosztorysu)
i wskażą, czy dopuszcza się i w jakim obszarze zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania (harmonogram
zadania).
6. Czynności wymienione w zdaniu poprzedzającym, wyznaczone osoby podejmują po wydaniu
zarządzenia wskazanego w § 26 Programu.
§ 24. 1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
3) liczbę zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu o konkursie,
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu o konkursie lub
zgłoszonych po terminie,
6) głosowanie Komisji,
7) ranking ofert,
8) wskazanie wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w wysokości wnioskowanej wraz
z uzasadnieniem,
9) wskazanie wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w wysokości niższej niż oczekiwana,
wraz z przedstawieniem ewentualnych uwag do kosztorysu i wskazaniem, czy dopuszcza się i w jakim
obszarze zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania (harmonogram zadania),
10) ewentualne stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem,
11) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
12) podpisy członków Komisji.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§ 25. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które
proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową
Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 26. Decyzję zatwierdzającą wybór podmiotów, które uzyskują dotację oraz decyzję o wysokości tej
dotacji podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie w formie zarządzenia.
Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
§ 27. 1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Pełnomocnika
Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
2. Przygotowanie do Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:
1) analiza sprawozdań merytorycznych oraz finansowych złożonych Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przez podmioty Programu,
2) analiza Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami
pozarządowymi w roku 2013,
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3) przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Piekary Śląskie
(wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Piekary Śląskie) informacji na temat wysokości
planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez podmioty
Programu oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych,
4) spotkanie z przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu w celu skonsultowania informacji
uzyskanych na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
publicznych przez podmioty Programu oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych,
5) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez podmioty Programu.
3. Projekt Programu konsultowano w okresie od 16 do 27 października 2014 r. z podmiotami Programu,
w sposób określony w Uchwale Nr III/31/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z 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 Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Rozdział 12.
Postanowienia końcowe
§ 28. 1. Prezydent Miasta Piekary Śląskie składa Radzie Miasta Piekary Śląskie, w terminie do 30 kwietnia
2016 r., sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające w szczególności informacje, o których mowa
w § 14 Programu. Sprawozdanie z realizacji Programu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała
budżetowa Miasta Piekary Śląskie na 2015 rok.
3. W terminie do dnia 30 listopada 2015 roku Rada Miasta Piekary Śląskie uchwali roczny „Program
współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”.
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Uzasadnienie
Priorytetem Samorządu Miasta Piekary Śląskie jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą
tworzą jego mieszkańcy. Jednym z jego elementów jest aktywna współpraca z organizacjami
pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są:
umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzanie
nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.
Poprzez określenie zasad współpracy z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Samorząd sprzyja włączeniu organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz.1118 z późn. zm.) w system demokracji lokalnej.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do uchwalenia
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy.
Realizując obowiązek ustawowy Prezydent Miasta Piekary Śląskie przedkłada Radzie Miasta Piekary
Śląskie projekt „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku
2015”
Ww. Program zawiera wszystkie elementy ustawowo wymagane tj.
cel główny i cele szczegółowe,
zasady współpracy,
zakres przedmiotowy,
formy współpracy,
priorytetowe zadania publiczne,
okres realizacji programu,
sposób realizacji programu,
wysokość środków planowanych na realizację programu,
sposób oceny realizacji programu,
informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych ofert.
Projekt „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2015” był
w okresie od 16 do 27 października 2014r. konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 ww. ustawy w trybie Uchwały Nr III/31/10 Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 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 Miasta Piekary
Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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