Projekt
z dnia 24 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez ..........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOBYŁKA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program współpracy Miasta Kobyłka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta
Kobyłka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Kobyłka
z dnia ........................... 2019 r.
Program współpracy Miasta Kobyłka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.);
2) Programie - rozumie się przez to roczny program współpracy Miasta Kobyłka na 2020 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Mieście - rozumie się przez to Miasto Kobyłka;
5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;
6) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.);
7) małych grantach – rozumie się przez to zlecanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy.
Rozdział 2.
Okres realizacji programu oraz cel główny i cele szczegółowe Programu
§ 2. Program obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 3. Celem głównym Programu jest określenie zakresu
z organizacjami w roku 2020 ze wskazaniem zadań priorytetowych.

przedmiotowego

współpracy

Miasta

§ 4. Cele szczegółowe obejmują:
1) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, kształtowania lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego;
2) wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności
lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych;
3) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Miasta i rozwoju więzi
lokalnych;
4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
lokalną oraz jej tradycję.
Rozdział 3.
Zasady i formy współpracy Miasta z organizacjami
§ 5. 1. Współpraca Miasta z organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca Miasta z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
3. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;
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2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje:
1) prowadzenie konsultacji z organizacjami, w sprawie tworzonych dokumentów, będących w zakresie
działalności danej organizacji;
2) podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność
pożytku publicznego;
3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Miasta poprzez
opiniowanie wniosków i udzielanie rekomendacji;
4) udostępnianie pomieszczeń i sal będących w dyspozycji Miasta organizacjom pozarządowym na organizowanie
konferencji, szkoleń i spotkań okolicznościowych;
5) działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji pozarządowych, między innymi poprzez
organizację konsultacji i doradztwa;
6) udostępnienie lub użyczenie pomieszczeń, sal i obiektów, w tym sportowych będących w dyspozycji Miasta
organizacjom pozarządowym na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
7) promocja działań realizowanych przez organizacje pozarządowe na stronach internetowych Urzędu Miasta
Kobyłka;
8) inicjowanie działań aktywizacyjnych i integracyjnych lokalne organizacje pozarządowe;
9) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w strefie
zadań publicznych.
§ 6. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy
odrębne przewidują inny tryb zleceń.
2. Miasto może zlecić organizację zadania publicznego w trybie małych grantów na podstawie oferty realizacji
zadania publicznego złożonej przez organizację.
3. Tryb ogłaszania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert oraz powoływania komisji konkursowych
Burmistrz Miasta określa każdorazowo w drodze stosownych zarządzeń.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków planowanych na
realizację Programu
§ 7. Miasto współpracuje, w sposób finansowy i pozafinansowy, z organizacjami w sferze zadań publicznych,
wymienionych w art. 4 ustawy.
§ 8. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Miasta z organizacjami w 2020 roku należą:
1) z zakresu kultury i sztuki :
a) wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących
w realizację różnorodne środowiska i organizacje,
b) upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych;
c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2) z zakresu edukacji, oświaty i wychowania:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację programów dotyczących rozbudzania indywidualnych
zaintesowań dzieci i młodzieży, w tym zajęć popularyzujących wiedzę, społeczeństwo obywatelskie,
innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów;
b) realizacja programów i akcji aktywizujących społeczność
przedsiębiorczość, działalność charytatywną i wolontariat;

lokalną

promujących

czytelnictwo,

3) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
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a) promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka,
b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży;
4) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

w trudnej sytuacji życiowej oraz

a) wspieranie działań mających na celu usamodzielnienie się osób z niepełnosprawnością oraz integrację tych
osób w szczególności poprzez organizowanie imprez plenerowych i wyjazdów rekreacyjnorehabilitacyjnych,
b) aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnością oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji
i marginalizacji ich potrzeb,
c) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym,
a także skazanym;
d) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania
zagrożeniu marginalizacją społeczną;
5) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych
uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin
w sytuacjach kryzysowych,
b) działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy, w tym organizacja wypoczynku
w formie wyjazdowej,
c) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej
z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii,
d) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od
uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych,
kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych;
6) z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (edukacyjnej opieki wychowawczej):
a) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej,
b) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej;
7) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) promocja i edukacja w zakresie ochrony środowiska, w tym flory i fauny, zrównoważonego gospodarowania
zasobami przyrodniczymi,
b) wspieranie działań dotyczacych edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, promocja
selektywnej zbiórki odpadów, likwidacji miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów oraz identyfikacji takich
miejsc,
c) uświadamianie odpowiedzialności prawnej za posiadane zwierzęta, w tym propagowanie adopcji psów
i kotów wolnożyjących,
d) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt poprzez dokarmianie zwierząt
wolnożyjących;
8) Działalnośc na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw człowieka:
a) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz rodziny,
b) organizacja wydarzeń plenerowych, konferencji, szkoleń, spotkań propagujących tematykę prorodzinną;
9) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190):
a) wspieranie działań na rzecz mieszkańców Miasta Kobyłka w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
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b) powierzenie lub wspieranie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.
10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) wspieranie procesu tworzenia, organizacji i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
§ 9. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Miasta Kobyłka
na rok 2020 i nie przekroczy kwoty: 247 000,00 zł.
Rozdział 5.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert
§ 10. 1. Ogłoszenie konkursu następuje na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka.
2. Oceny formalnej złożonych ofert dokonuje co najmniej dwóch upoważnionych przez Burmistrza Miasta
Kobyłka pracowników.
3. W celu opiniowania merytorycznego ofert na realizację zadań publicznych Burmistrz Miasta Kobyłka
powołuje komisje konkursowe, zgodnie z art. 15 ust. 2a - 2f ustawy.
4. Komisja pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej ½ pełnego składu osobowego.
5. Posiedzeniom komisji przewodniczy Przewodniczący, który jest wskazany w zarządzeniu o powołaniu
komisji lub osoba pisemnie upoważniona przez Przewodniczącego.
6. Członkowie komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w Komisji.
7. Komisja konkursowa opiniując oferty bierze pod uwagę warunki wskazane w art. 15 ust. 1 pkt 1-6 ustawy,
a także opiniuje zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie oraz efektywność zakładanych celów
realizacji zadania publicznego oraz sposobów ich realizacji.
8. Komisja przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi Miasta Kobyłka protokół zawierający opinie na temat
złożonych ofert oraz wysokość proponowanego dofinansowania lub sfinansowania zadania.
Rozdział 6.
Realizacja i sposób oceny realizacji Programu
§ 11. 1. Realizacja programu w szczególności polega na przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla
organizacji na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Miasta oraz realizowaniu zadań
wynikających z pozafinansowej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się główny specjalista do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych
projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Miasta z organizacjami oraz do
opracowania programu współpracy na rok następny.
4. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu dokonywana jest ocena stanu współpracy organizacji
z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych oraz zawarte są uwagi, wnioski i propozycje wypływające z tej
współpracy.
5. Burmistrz Miasta Kobyłka składa sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 31 maja 2021 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kobyłka.
Rozdział 7.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
§ 12. 1. Projekt programu współpracy na rok 2020 powstał na bazie programu współpracy na rok 2019.
2. Projekt programu został poddany konsultacjom z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Kobyłka,
Miejską Radą Sportu oraz z organizacjami pozarządowymi w sposób określony w uchwale Nr XLIX/472/10 Rady
Miejskiej w Kobyłce z dnia 23.09.2010 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 Gminy Kobyłka w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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