Projekt Prezydenta Miasta

UCHWALA
RADY MIASTA RUDA SLASKA
z dnia

w sprawie przykcia Programu Wspotpracy Miasta Ruda SI4ska
z organizacjami pozarzkdowymi i innymi podthiotami prowadz4cymi dziatalnott poiytku publicznego
na rok 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z pain. zm.), art. 12 pkt 11 w zwikzku
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzkdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 511 z poZn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatatnoki
poiytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z pOin. zm.)
po przeprowadzeniu konsuttacji z organizacjami pozarzgdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o dziatatnoki po±ytku publicznego i o wolontariacie

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Slaska
uchwala:

§ 1. PrzyjqC Program Wspotpracy Miasta Ruda Slaska z organizacjami pozarza_dowymi i innymi
podmiotami prowadza_cymi dziatalnoiC poytku publicznego na rok 2020 w brzmieniu
stanowiqcym zatqcznik do niniejszej uchwaty.

S 2.

Wykonanie uchwaty powierzye Prezydentowi Miasta Ruda Staska.

S 3.

Uchwata wchodzi w ±ycfe z dniem podkcia.
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Uzasadnienie

Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki po2ytku publicznego
i o wolontariacie naktada na organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytoriatnego obowiqzek
uchwatenia rocznego programu wspotpracy z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 tejze ustawy.

Program zostat skonsultowany z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatatnoki po2ytku publicznego
i o wotontariacie.

Program ma na cetu rozwoj spoteczenstwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie roti organizacji
w reatizacji zadan pubticznych, podnoszenie ich efektywnoki oraz jakoki prowadzonych przez
nie dziatan.
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Rady Miasta Ruda Sla.ska
z dnia

Program Wspotpracy Miasta Ruda Sl4ska z organizacjami pozarz4dowymi
i innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnoSt poiytku publicznego
na rok 2020

Ruda 1.a.ska, listopad 2019 r.

WSTcP
Dziatatnoi6 organizacji pozarzadowych i innych podmiotow prowadzacych
dziatalnok potytku publicznego jest istotna cecha spoteczeristwa demokratycznego,
etementem spajaj4cym i aktywizuj4cym spotecznok tokatna.. Znaczaco wptywa te2
na rozwoj Miasta i jakoi6 tycia jego mieszkancow. Wiele dziedzin ±ycla spotecznego nie
mogtoby funkcjonowa6 bez aktywnoki obywatelskiej przejawiajgcej sie w wietu wainych
inicjatywach.
Samorzqd Rudy Stqskiej od wietu tat prowadzi systemow4 wspotprace z sektorem
pozarza.dowym maj4c na cetu zrownowaiony rozwoj Miasta i zaspakajanie potrzeb jego
mieszkaticow.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1 ... Program obejmuje wspotprace z organizacjami pozarzqdowymi prowadz4cymi
dziatatnok po2ytku publicznego na rzecz Miasta Ruda Sta.ska i jej mieszkancOw
w roku 2020.
2. Program okreita:
1) cet gtowny i cele szczegotowe programu,
2) zasady wspotpracy,
3) zakres przedmiotowy,
4) formy wspotpracy,
5) priorytetowe zadania publiczne,
6) okres reatizacji programu,
7) sposob reatizacji programu,
8) wysokok irodkow planowanych na reatizacje programu,
9) sposob oceny realizacji programu,
10) informacjg o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11) tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert.
3. Itekro6 w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie - nateiy przez to rozumiec ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnoki poiytku publicznego i o wotontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz.
688 z pOin. zmianami),
2) programie - nate2y przez to rozumiec Program Wspotpracy Miasta Ruda
Sta.ska z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatatnoki po±ytku publicznego i o wotontariacie na rok 2020,
3) Miekie - nate±y przez to rozumiec Miasto Ruda St4ska,
4) Radzie Miasta - naleiy przez to rozumiec Rade Miasta Ruda Slaska,
5) Prezydencie - nateiy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Ruda Staska,
6) urzedzie - nateiy przez to rozumiec Urza.dMiasta Ruda Sta.ska,
7) organizacji pozarzadlowej - nate2y przez to rozumiec jednostke okretona
w art., 3 ust. 2 ustawy, ktorej dziatatnoi6 jest prowadzona na rzecz Miasta
Ruda Sta.ska i jej mieszkaticow,
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8) dziatatnoki poiytku publicznego - nateZy przez to rozumiec dziatatnok
spotecznie uiyteczn4, prowadzon4 przez organizacje pozarz4dowe w sferze
zadari publicznych okreitonych w art. 4 ustawy,
9) zadaniu pubticznym - naleiy przez to rozumiec zadania, o ktorych mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy, o lie obejmuja.zadania Miasta Ruda Skska,
10) wydziaty urzgdu - nateZy przez to rozumiec Wydziaty, Biura i inne
jednostki, bez wzgtgdu na ich nazwg, wyodrgbnione w regulaminie
organizacyjnym Urzgdu Miasta Ruda St4ska,
11) Petnomocniku - nate2y przez to rozumiec Petnomocnika ds. Organizacji
Pozarzgdowych,
12) komisji konkursowej - nale2y przez to rozumiec komisjg powolan,
do opiniowania ofert ztoionych w otwartych konkursach ofert.

Rozdziat I
CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU
§2
Celem gtownym Programu jest rozw6j spoteczenstwa obywatelskiego - wzmocnienie roll
organizacji w reatizacji zadan publicznych, podnoszenie ich efektywnoki oraz jakoki
prowadzonych przez nie dziatan.
§3
Program wsp6tpracy okrela zasady kooperacji rudzkiego samorza.du z sektorem
pozarzgdowym. Cetami szczegotowymi tej wspotpracy
1) aktywizacja spotecznoki tokatnej,
•
2) wzrost kapitatu spotecznego,
3) budowanie spoteczeristwa obywatetskiego poprzez umacnianie w iwiadomoki
rudzian poczucia odpowiedziatnoki za wspOlnotg tokatn4 i swoje otoczenie,
4) zwigkszanie udziatu mieszkancow w rozwi4zywaniu lokalnych probtemow,
5) kreowanie i wykorzystanie moZtiwoki, jakie niesie ze sob4 rozwoj ekonomii
spotecznej,
6) tworzenie przyjaznego srodowiska dta powstawania i funkcjonowania organizacji
pozarz4dowych,
7) promocja organizacji pozarz4dowych i innych podmiotow prowadza.cych dziatalnok
poZytku publicznego w
8) przeciwdziatanie wyktuczeniu spotecznemu osob i rodzin z grup podwyzszonego
ryzyka, w szczegotnoki os6b i rodzin bezrobotnych, niepetnosprawnych,
bezdomnych, zagro2onych uzateinieniami,
9) wzrost jakoki iycia poprzez petniejsze zaspokajanie potrzeb spotecznych oraz
poprawg efektywnoki swiadczenia ustug publicznych.

Rozdziat II
ZASADY WSPOLPRACY
§4
Wspotpraca Miasta Ruda Staska z organizacjarni pozarzqdowymi i innymi podmiotami
prowadz4cymi dziatatnok poiytku publicznego opiera SiQ na zasadach:
1) partnerstwa - trzeci sektor oraz rudzki samorz4d to rownoprawni partnerzy
w definiowaniu problernow spotecznych, okretaniu sposobow ich rozwia.zywania
i reatizacji okretonych zadari. Prawidtowa wspotpraca wymaga od obu stron
aktywnoki na forum wspolnych grup tematycznych i problemowych, podejmowania
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nowych inicjatyw na rzecz spotecznoki tokatnej oraz tworzenia innowacyjnych
rozwi4zari dta identyfikowanych wspolnie problemOw,
suwerennoki stron - samorzqd szanuje i respektuje niezate±nok organizacji
pozarzqdowych i innych podmiotow prowadz4cych dziatalnok pozytku publicznego,
ktore realizuj4c swoje cete statutowe kieruj4 sig najtepiej rozumianym interesem
mieszkakow. Sposobem rozstrzygania sporow w tych sytuacjach, gdy statutowe
wtadze organizacji pozarzkdowych maj4 odmienne pogt4dy od wtadz
samorz4dowych, jest otwarta dyskusja maj4ca na cetu wypracowywanie
konsensusu, ktory bQdzie stuzyt mieszkarkom Miasta,
pomocniczoki - samorz4d wyraza wolg przekazania szerokiego zakresu zadari
publicznych do reatizacji przez organizacje pozarzqclowe i inne podmioty
prowadz4ce dziatatnok poZytku publicznego. Dostrzega rOwnie± potrzeb
zapewnienia warunkow sprzyjajkcych wzrostowi liczby zadari realizowanych przez
te organizacje, w szczegOlnoki zg jest otwarty na propozycje reatizacji nowych
przedsigwzigc wynikaj4cych z rozpoznanych potrzeb tokatnej spotecznoki,
jawnoki - wszystkie dziatania realizowane w ramach wspotpracy samorzqdu
z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnok
poiytku publicznego sa transparentne. Miasto informuje o cetach, kosztach
i efektach wspotpracy, a takie irodkach finansowych zaplanowanych
w bud±ecie na wspotpracq z podmiotami programu oraz o kryteriach i sposobie
oceny projektow, w ktorej uczestnicz4 reprezentanci organizacji pozarz4dowych,
powszechnoki i otwartoki - Miasto Ruda St4ska, jako cet priorytetowy traktuje
wspotpracg ze wszystkimi organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami
prowadzgcymi dziatalnok poZytku publicznego (bez wzglcdu na ich siedzibg)
maj4c4 na cetu poprawe jakoki ±ycia jego mieszkarkow,
wspotpraca z sektorem pozarz4dowym
wspotodpowiedziatnoki za obywateti
wynika z gtgbokiego przekonania o szerokim oddziatywaniu wspotnie wdra2anych
przedsic.wzic,6 na spoteczne funkcjonowanie rudzian, z zapewnieniem im
mozliwosci wszechstronnego rozwoju i reatizowania SiQ w kaidej sferze zycia
publicznego,
zrownowkonego rozwoju - rudzki samorz4d dqiy do reatizacji zapisow Strategii
Rozwoju Miasta. Cetem tych dziatari jest swiadome ksztattowanie wtakiwych
relacji pomiqdzy wzrostem gospodarczym, dbatokia. o Srodowisko oraz zdrowie
i status spoteczny mieszkarkow,
uczciwej konkurencji - wtadze samorz4dowe zobowikzujq siq do rownego
traktowania wszystkich podmiotow ubiegaj4cych sie o mo2liwok reatizacji zadania
publicznego,
efektywnoki - Miasto przy zlecaniu organizacjom pozarz4dowym i innym
podmiotom prowadz4cym dziatatnok poiytku publicznego reatizacjQ zadari
dokonuje wyboru najbardziej korzystnego sposobu wykorzystania Srodkow
publicznych, dbajqc, aby zadania te byty wykonane z jak najtepszym rezultatem
dta dobra spotecznoki tokatnej.

Rozdziat III
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§5
Przedmiotem wspotpracy Miasta Ruda St4ska z organizacjami pozarza.dowymi i innymi
podmiotami prowadza.cymi dziatalnok poiytku publicznego jest reatizacja zadari
publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ust.1 ustawy o dziatalnoki poiytku publicznego
i o wolontariacie.
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Rozdziat IV
FORMY WSPOLPRACY
§6
Wspotpraca Miasta z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzaxymi
dziatalnok potytku publicznego ma charakter finansowy i pozafinansowy.
§7
1. Finansowe formy wspotpracy Miasta z organizacjami pozarza.dowymi i innymi
podmiotami prowadzqcymi dziatatnok potytku pubticznego reguluje ustawa.
1) Zadania do realizacji moina zlecae w jednej z dwOch wymienionych form:
a) poprzez powierzenie wykonania zadari publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich reatizacji,
b) poprzez wspieranie wykonania zadari pubticznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
2) Ztecanie reatizacji zadari pubticznych odbywa sig po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert chyba, to przepisy odrqbne przewidujg inny tryb ztecania.
3) Powierzanie mote nastqpie w innym trybie, nit otwarty konkurs ofert, jeteti dane
zadania motna zreatizowae efektywniej w inny sposob okreitony w odrqbnych
przepisach, w szczegOtnoki poprzez zakup ustug na zasadach i w trybie
okreSlonym w przepisach Prawo zarnowieri publicznych, przy porownywatnoki
metod katkutacji kosztOw oraz porownywatnoki opodatkowania.
4) Powierzanie tub wsparcie przez Miasto reatizacji zadain pubticznych organizacjom
pozarzqdowym i innym podmiotom prowadzqcym dziatatnok potytku publicznego
mote miee charakter wietotetniej wspOtpracy na czas okreSlony,
nie dtutszy nit 5 lat. Wspotpraca na podstawie umow wielotetnich dotyczye mote
w szczegotnoki zadari z zakresu pomocy spotecznej oraz wspierania rodziny
i systemu pieczy zastQpczej.
5) Organizacje pozarza.dowe i inne podmioty prowadzace dziatalnok potytku
publicznego mog4 z wtasnej .inicjatywy ztotye ofertc reatizacji zadania
publicznego, w tym rowniet realizowanego dotychczas w inny sposOb.
6) Na wniosek organizacji pozarzadowych i innych podmiotow prowadzacych
dziatatnok potytku publicznego Miasto mote zlecie tej organizacji
z pominiqciem otwartego konkursu ofert, reatizacjq zadania pubticznego
o charakterze tokatnym, spetniajqcego tacznie nastqpuja.ce warunki:
a) wysokok dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty
10 000 zt,
b) zadanie publiczne ma bye reatizowane w okresie nie dtutszym nit 90 dni,
c) tqczna kwota przekazana w ten sposOb tej samej organizacji w danym roku
kalendarzowym nie mote przekroczye 20 000 zt,
d) taczna kwota przekazana w tym trybie nie mote przekroczye 20% dotacji
planowanych w roku budtetowym na reatizacjq zadari publicznych
przez organizacje pozarzadowe,
e) w tym trybie nie mote bye reatizowane zadanie na ktore zostat zorganizowany
otwarty konkurs ofert.
7) Zadania publiczne mop bye reatizowane w ramach inicjatyw lokalnych w zakresie
przewidzianym w ustawie.
§8
1. Wspotpraca pozafinansowa mote obejmowac nastqpujkce obszary:
1) wzajemne informowanie sib o planowanych dziataniach, w tym: zorganizowanie
w terminie do korica paidziernika spotkania przedstawicieli rudzkiego sektora
pozarza.dowego, w cetu poinformowania o planowanych przez Miasto zadaniach do
realizacji w roku nastqpnym,
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2) wsparcie merytoryczne organizacji i prowadzenie dziatalnoki doradczej zwikzanej
z funkcjonowaniem organizacji pozarzkdowych,
3) prowadzenie i bieikce aktuatizowanie etektronicznej bazy danych o funkcjonujkcych
na terenie Miasta organizacjach pozarzkdowych,
4) prowadzenie i aktuatizacja serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzedu
Miasta, promowanie osiagn* i dziatatnoki organizacji pozarzkdowych prowadzonej
na rzecz mieszkancow oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
5) podejmowanie inicjatyw integrujkcych organizacje pozarzkdowe, stuikcych
wymianie dowiadczen i promowaniu woiontariatu,
6) konsuttowanie z organizacjami projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczkcych dziatalnoki statutowej tych organizacji na zasadach okrelonych
w odrebnej uchwate,
7) tworzenie wspotnego zespotu o charakterze inicjatywnym i doradczym oraz
organizowanie spotkari wspierajkcych wspotprace samorzkdu z organizacjami
pozarz4dowymi,
8) udziat przedstawicieli organizacji pozarzkdowych w pracach komisji konkursowych,
9) pomoc w nawikzywaniu kontaktOw z organizacjami pozarzkdowymi spoza Rudy
Stkskiej,
10) obejmowanie patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ruda Sl4ska przedsiewzie6
realizowanych przez organizacje pozarzkdowe i inne podmioty prowadzkce
dziatalnok po±ytku publicznego,
11) udzielanie rekomendacji organizacjom wspotpracujkcym z Miastem, ktore ubiegajk
sie o dofinansowanie z innych irodet,
12) promocja w tokalnych mediach i za porednictwem Internetu akcji: „1% dta rudzkich
organizacji poiytku publicznego",
13) mo2liwok zamieszczenia przez organizacje pozarzkdowe w swych materiatach
promocyjnych Logo Miasta,
14) angazowanie organizacji pozarzkdowych do wymiany dowiadczeri i prezentacji
osiagnieC,
15) zawieranie porozumieri o wspotpracy w reatizacji wspolnych przedsigwzie6.
2. Inne formy wspotpracy mogk obejmowk w szczegolnoki:
1) pomoc w pozyskaniu tokatu z przeznaczeniem na dziatatnok statutowk,
2) udostepnianie bazy tokalowej i technicznej Miasta,
3) inicjowanie tub wspOtorganizowanie szkoteri podnoszkcych jakok pracy organizacji
pozarz4dowych w sferze zadari publicznych,
4) nieodptatne udostepnianie organizacjom pozarzkdowym i innym podmiotom
prowadzkcym dziatalnok poiytku publicznego materiatow promujkych Miasto.

Rozdziat V
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§9
Do priorytetowych zadari publicznych, przeznaczonych do reatizacji organizacjom
pozarzkdowym i innym podmiotom prowadzkcym dziatatnok po±ytku publicznego w roku
2020 nate*
1) Wydziat Kuttury i Kuttury Fizycznej - wspOtpracuje przy reatizacji zadari publicznych
dotyczkcych kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego,
w szczegolnoki w dziedzinach dotyczkcych ±ycia kulturatnego Miasta oraz wspierania
przedsiewz* kulturatnych promujkcych Rude Stkskk:
a) cele wspotpracy:
- wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta,
6

wsparcie tworczoki rudzkich srodowisk artystycznych,
pielggnacja i promocja lokatnego dziedzictwa kulturowego,
promocja Miasta poprzez dziatania w sferze kultury,
podwy2szenie jakoki edukacji kutturainej,
b) zadania priorytetowe:
- promowanie dziatan utrwatajetcych toisamoiC kulturalng Miasta, osikgnig6
lokalnych tworcow i srodowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji
kulturatnej i dziatan artystycznych dzieci i mtodzieiy,
- wspOlpraca przy organizacji cyklicznej imprezy kulturalnej pod nazwq, „Festiwal
Polska Eire",
- wspolpraca przy organizacji cyklicznej imprezy kutturalnej pod nazwa. „Konkurs
Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza",
- stworzenie matej sceny muzycinej promuj4cej mtodych artystow z Rudy
Sta.skiej.
We wspotpracy z organizacjami pozarzzidowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi
dziatalnok poiytku publicznego Wydziat realizuje zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa:
a) cele wspOtpracy:
- promowanie aktywnoki fizycznej i sportowej ‘0\46d mieszkancow Rudy Sla.skiej,
w szczegolnoki v‘8r6d dzieci i mtodzieiy,
- integracja mieszkaricow Miasta poprzez reatizacjg zadan z dziedziny sportu
i turystyki,
- zapewnienie wtakiwych warunkow do rozwoju kultury fizycznej - utrzymanie
infrastruktury sportowej niezbcdnej do reatizacji zadan publicznych realizowanych
przez rudzkie ktuby sportowe,
- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych,
b) zadania priorytetowe:
- sportowe szkotenie dzieci i mtodzieiy,
- wspieranie klubow sportowych w zakresie: realizacji programow szkolenia
sportowego, zakupow sprzgtu sportowego, pokrywania kosztow organizowania
zawodOw sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycia kosztow
korzystania z obiektow sportowych dla celOw szkolenia sportowego, finansowania
stypendiow sportowych i wynagrodzeri kadry szkoleniowej,
- organizacja zawodow sportowych i rekreacyjnych o zasiggu miejskim,
wojewodzkim, ogolnopolskim i migdzynarodowym,
- sportowe szkotenie grup seniorskich,
- organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych.
2) Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych - reatizuje zadania wspieraAce zdrowie
i podnosz4ce swiadomosc zdrowotn, mieszkancow Miasta, w tym zwiazane
z profitaktyk4 i rozwiazywaniem problemow uzateZnien oraz przeciwdziataniem
marginalizacji spotecznej.
a) cele wspotpracy:
- wspieranie °sob uzale2nionych i ich rodzin,
- wzmacnianie wigzi rodzinnych i. potencjatu rodzin,
- poszerzenie oferty zajg6 pozalekcyjnych oraz form spgdzania wolnego czasu dzieci
i mtodzie±y,
przeciwdziatanie zjawisku wykluczenia i marginalizacji spotecznej osob starszych,
b) zadania priorytetowe:
reatizacja programOw profitaktycznych w tokalu przy ut. Nwigcimskiej 87
w Rudzie Slaskiej - Kochtowicach,
- „Dziatalnok Klubow Mtodzie2owych",
- prowadzenie zajgc profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i mtodzieiy,
- pomoc ludziom uzaletnionym i ich rodzinom,
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programy profilaktyczne dta rodzin oraz dzieci i mtodzie±y, w tym ochrona praw
dziecka,
- reatizacja programow profilaktycznych z zakresu narkomanii i uzate2nien
behawioratnych,
- zagospodarowanie wotnego czasu rodzin oraz dzieci i mtodzie±y,
- przeciwdziatanie zjawiskom wyktuczenia spotecznego i marginalizacji spotecznej,
dzieci i mtodzie2y oraz osob niepetnosprawnych (w tym petnoletnich),
- aktywizacja °sob starszych,
- dofinansowanie wktadu wtasnego do projektow finansowanych z funduszy
zewngtrznych,
- wspieranie dziatan w zakresie honorowego oddawania krwi vkirod mieszkaricow
Miasta Ruda Slaska,
- profitaktyka cukrzycy,
- rehabilitacja °sob chorych i niepetnosprawnych,
- wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz
profitaktyka chorob nowotworowych,
- organizacja wypoczynku zimowego dzieci i mtodzieiy - ferie z profilaktykq.,
- organizacja wypoczynku letniego dzieci i mtodzie±y - wakacje z profitaktykq,
- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dta mieszkaricow Rudy Skskiej,
- Dzieri Kombatanta - spotkania integracyjne irodowiska kombatantow i rodzin
katyriskich,
- prowadzenie poradnictwa obywatetskiego dta mieszkancow Rudy Stqskiej
w zakresie wykraczajqcym poza ustawg o nieodptatnej pomocy prawnej,
- upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja srodowiska tokatnego wokot
dziatalnoki wolontarystycznej na terenie Rudy Stqskiej,
- przeciwdziatanie przemocy wobec kobiet.
3) Wydziat Ochrony Srodowiska i GOrnictwa realizuje zadania z zakresu ekologii, ochrony
zwierzqt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) cele wspotpracy:
ksztattowanie i pobudzanie iwiadomoki ekotogicznej mieszkancow Rudy Stqskiej,
budowanie poczucia odpowiedziatnoki za dziedzictwo przyrodnicze Miasta,
ochrona zwierzqt,
b) zadania priorytetowe:
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzgtom, ograniczenie populacji bezdomnych
zwierzqt oraz zapobieganie bezdomnoki zwierzqt na terenie Miasta Ruda Skska,
- wspieranie edukacji ekologicznej i aktywnoki mieszkancow w zakresie zaktadania
i pietcgnacji ogrodow spotecznych,
- odpowiedziatnok za dziedzictwo przyrodnicze Miasta poprzez objccie ochronq
tworOw przyrody iywej i nieoiywionej i miejsc przyrodniczo cennych, w tym m.in.
tworzenie pomnikow przyrody,
- wspieranie akcji zadrzewienia Miasta,
- tworzenie sciezek ekologicznych na terenie Miasta.
4) Wydziat Komunikacji Spotecznej i Promocji Miasta wspOtpracuje z organizacjami
pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dziatatnok po±ytku publicznego
w zakresie:
- reatizacji dziatan promocyjnych o charakterze tokalnym, regionalnym
i ponadregionalnym,
- udostqpniania materiatow promocyjnych i informacyjnych Miasta,
- przekazywania informacji mediom,
- obejmowania patronatem honorowym Prezydenta Miasta organizowanych przez
sektor pozarza.dowy przedsiewziq,
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udzietania zgody na zamieszczanie przez organizacje pozarza.dowe w swych
materiatach promocyjnych symboti miejskich oraz organizacji imprez
promocyjnych:
a) cele wspotpracy:
kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta i jego mieszkaricow,
promocja dziatan organizacji pozarza.dowych,
b) zadania priorytetowe:
- tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta poprzez realizacjg dziatan promocyjnych
o charakterze tokalnym, regionalnym i ponadregionatnym.
5) Wydziat Zarza.dzania Kryzysowego:
- wspotpraca z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi
dziatalnoi6 po±ytku publicznego prowadz4cymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne oraz reatizuj4ce zadania z zakresu ochrony przeciwpoiarowej,
- wspotpraca z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi
dziatatnok po±ytku publicznego realizujqcymi zadania w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczenstwa publicznego:
a) cete wspOtpracy:
usprawnienie systemu pomocy przy ro±nego rodzaju zdarzeniach, klgskach
±ywiotowych, wypadkach i poiarach,
- zwigkszenie bezpieczenstwa mieszkaricow Miasta poprzez informowanie tudno§ci
o istniej4cych zagroieniach poiarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi,
poprawa bezpieczenstwa przeciwpo±arowego na terenie Miasta,
b) zadania priorytetowe:
udziat w akcjach ratowniczych przeprowadzanych podczas pozaru, zagro±en
ekologicznych, zwigzanych z ochron4 srodowiska oraz innych ktgsk i zjawisk,
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpozarowej v\&od mieszkaricow,
w tym gtownie \A&Od dzieci i mtodzie±y szkotnej.
6) Miejski sCirodek Pomocy Spotecznej, jako miejska jednostka organizacyjna
we wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi
dziatatnok po±ytku publicznego realizuje zadania, w szczegolno§ci z zakresu pomocy
spotecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej:
a) cetera wspotpracy jest umo±liwienie osobom i rodzinom przezwycig±anie trudnych
sytuacji zyciowych, ktOrych nie sq one w stanie pokona6, wykorzystujqc wtasne
uprawnienia, zasoby i mo±liwoki,
b) zadania priorytetowe:
prowadzenie placowek opiekunczo - wychowawczych,
- prowadzenie Srodowiskowych Domow Samopomocy,
- prowadzenie DomOw Pomocy Spotecznej,
- organizowanie i swiadczenie ustug opiekunczych oraz specjatistycznych ustug
opiekuriczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z matotetnimi dzieo-ni
i kobiet w ci4iy z terenu Miasta Ruda Slqska,
- zapewnienie pobytu, w tym ustug opiekunczych, specjatistycznych ustug
opiekuriczych oraz positku w c&odku wsparcia - osobom niepetnosprawnym
powy±ej 24 roku zycia,
- udzielanie catodobowego schronienia w o§rodkach wsparcia.
7) Powiatowy Urzkd Pracy w Rudzie Sta.skiej - wspotpracuje z organizacjami
pozarza.dowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnok po±ytku publicznego
w ramach statutowej dziatalnoki:
a) cele wspotpracy:
— przeciwdziatanie, poprzez aktywizacjg zawodowq, wykluczeniu spotecznemu osob
bezrobotnych,
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b)
-

wymiana informacji i dobrych praktyk pomigdzy Powiatowym Urzgdem Pracy
w Rudzie Skskiej a organizacjami pozarza.dowymi.
zadania priorytetowe:
pomoc osobom zagro2onym wykluczeniem spotecznym,
promocja ustug i instrumentow rynku pracy,
mo2liwok odbycia sta2u w organizacjach pozarz4dowych.
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1. Zadania priorytetowe planowane do realizacji we wspotpracy z organizacjami
pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dziatalnok poiytku publicznego w
roku 2020 w wybranych sferach zadan publicznych opracowane zostaty na podstawie
wczeniejszych dowiadczeri wspotpracy wydziatow i miejskich jednostek
organizacyjnych oraz propozycji zgtoszonych przez organizacje w ramach konsuttacji
Programu, uwzglgdniaj4c sytuacjg finansowa. Miasta.
2. Realizacja zadan priorytetowych jest zate2na od bie24cej sytuacji finansowej Miasta.
3. Lista zadan wymienionych w poszczegolnych obszarach priorytetowych mote zostac
poszerzona o dodatkowe, nieujgte w Programie zadania z chwik pojawienia sig
uzasadnionych potrzeb oraz mo±liwoki ich sfinansowania.
4. W ckgu miesia.ca od uchwatenia buthetu na rok 2020 zostanie przedstawiony
harmonogram ogtaszanych konkursow na zadania publiczne wraz z planowanymi
kwotami na ich reatizacjg.

Rozdziat VI
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§11
Program reatizowany bgdzie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

RozdZiat VII
SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU
§12
1. Realizatorami Programu ze strony wtadz samorzadowych Miasta Ruda Skska sa:
1) Rada Miasta i jej komisje w zakresie wytyczania potityki spotecznej i okrelania
obszarow wspotpracy z organizacjami pozarz4dowymi, uchwatania rocznego
Programu Wspotpracy Miasta Ruda Staska z organizacjami pozarz4dowymi i innymi
podmiotami prowadza.cymi dziatalnok poiytku publicznego oraz zapewnienia
w budzecie srodkow finansowych na jego reatizacjg.
2) Prezydent Miasta Ruda Skska w zakresie:
a) przygotowania rocznego Programu Wspotpracy Miasta Ruda Skska
z organizacjami pozarzgdowymi i innymi podmiotami prowadzacymi dziatalnok
po2ytku publicznego,
b) ogtaszania otwartych konkursow ofert na reatizacjg zadan publicznych,
c) powotywania komisji konkursowych w zakresie przeprowadzania otwartych
konkursow ofert na reatizacjg zadan wtasnych Miasta przez organizacje
pozarz4dowe,
d) udzielania dotacji na finansowanie tub dofinansowanie realizacji zadari
publicznych z budzetu Miasta w ramach przewidzianych §rodkow,
e) kontroti realizacji zadan oraz efektywnoki wykorzystania tokati pochodzacych
z zasobow Miasta przez upowaznionych przez siebie pracownikow Urzcdu
Miasta.
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3) Petnomocnik ds. Organizacji Pozarzkdowych, zwany dalej Petnomocnikiem w
zakresie wspotpracy oraz koordynacji wspotpracy jednostek organizacyjnych Urzc.du
Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy z organizacjami pozarzkdowymi
i innymi podmiotami prowadzkcymi dziatalnok po±ytku publicznego,
4) wydziaty UrzQdu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne w zakresie bie±kcych
kontaktow z organizacjami pozarzkdowymi, wspotpracy przy opracowywaniu
rocznego Programu, przygotowywania i publikacji ogtoszeri oraz wynikow otwartych
konkursOw ofert, organizowania pracy komisji konkursowych, sporzkdzania umow z
organizacjami pozarz4dowymi, ktorych oferty zostaty wybrane do realizacji,
nadzoru nad reatizacjk zadania publicznego i kontroli wydatkowania dotacji:
a) Wydziat Kultury i Kultury Fizycznej,
b) Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych,
c) Wydziat Ochrony Srodowiska i Gornictwa,
d) Wydziat Zarzkdzania Kryzysowego,
e) Wydziat Komunikacji Spotecznej i Promocji Miasta,
f) Miejski Oirodek Pomocy Spotecznej,
g) Powiatowy Urzkd Pracy w Rudzie Slkskiej.
2. Realizatorami Programu ze strony sektora pozarzkdowego sk organizacje pozarza.dowe
i inne podmioty prowadzkce dziatalnoi6 po±ytku publicznego (w zakresie udziatu
w otwartych konkursach na reatizack zadari publicznych oraz wykorzystania
przyznanych na ten cet srodkow finansowych, podejmowania wspolnych przedsiwziq6
spotecznych i artystycznych, uczestnictwa przedstawicieli sektora pozarzkdowego
w pracach komisji konkursowych opiniujkcych oferty na zadania ztecone).
3. Zespot doradczo - inicjatywny ds. wspotpracy wtadz samorzkdowych z organizacjami
pozarzkdowymi, zwany dalej Zespotem:
1) w jego sktad wchodzi reprezentacja trzeciego sektora wybierana przez organizacje
oraz powotani przez Prezydenta Miasta pracownicy Urzqclu Miasta, Miejskiego
Orodka Pomocy Spotecznej oraz Miejskiego C:trodka Sportu i Rekreacji,
2) do zadari Zespotu nale±y w szczegOlnoki:
a) wyraianie opinii w sprawach dotyczkcych wspotpracy Miasta z organizacjami
pozarzk.dowymi i innymi podmiotami prowadzkcymi dziatatnoi6 poiytku
publicznego,
b) bie2kce monitorowanie stanu wspotpracy Miasta z organizacjami pozarzkdowymi
i innymi podmiotami prowadzkcymi dziatatnok po±ytku publicznego,
c) podejmowanie innych dziatari o charakterze doradczym i inicjatywnym
wynikajkcych z aktuatnych potrzeb dotyczkcych wspotpracy samorzkdu
z sektorem pozarzkdowym,
3) sktad oraz regutamin dziatania Zespotu okrela stosowne zarz4dzenie Prezydenta
Miasta.

Rozdziat VIII
WYSOKOk SRODKOW PLANOWANYCH NA REALIZACJk PROGRAMU
§13
Planowana wysokok srodkow finansowych przeznaczonych na realizacjg Programu wynosi
ponad 10 mitionow ztotych. PoszczegOlne kwoty na reatizack zadari publicznych bqdk
zabezpieczone w bud±ecie poszczegolnych wydziatow tub w planie finansowym miejskiej
jednostki organizacyjnej reatizujacej dane zadanie publiczne.
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Rozdziat IX
SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§14
1. Miernikami efektywnoki realizacji zapisow Programu 1304 uzyskane informacje
dotyczace w szczegolnoki:
1) liczby organizacji pozarzadowych i innych podmiotow prowadzacych dziatatnok
poZytku pubticznego wyraiajacych wolg podjccia sic we wspotpracy
z Miastem realizacji zadania pubticznego na rzecz tokatnej spotecznoki,
2) liczby organizacji pozarzadowych i innych podmiotow prowadzacych dziatalnok
poZytku pubticznego reatizuja.cych zadania publiczne,
3) Aoki zreatizowanych zadan publicznych we wspotpracy z organizacjami,
4) wysokoki srodkow finansowych przeznaczonych z budietu Miasta na reatizacjg
tych zadari,
5) wielkoki srodkow finansowych zaanga±owanych przez organizacje pozarzgdowe
i inne podmioty prowadz4ce dziatalnok po±ytku pubticznego w realizacjg zadan
publicznych na rzecz mieszkaricow,
6) liczby osob/beneficjentow uczestniczacych w realizowanych przez organizacje
przedsicwzicciach finansowanych tub wspotfinansowanych przez Miasto,
7) liczby tokali pochodzacych z zasobow Miasta uzytkowanych przez organizacje,
8) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarzadowymi projektow aktow prawa
miejscowego dotycz4cych dziatatnoki statutowej tych organizacji,
9) iloki i rodzajow dziatari zreatizowanych w ramach wspotpracy finansowej
i pozafinansowej (np. itok przedsigwzicC objctych patronatem Prezydenta Miasta,
itok szkoteri skierowanych do cztonkow organizacji itp.).
2. Bietkcy monitoring stanu wspotpracy prowadzony jest przez Petnomocnika
we wspotdziataniu z Zespotem doradczo - inicjatywnym.
3. Prezydent Miasta Ruda SLaska sktada Radzie Miasta Ruda Stqska sprawozdanie
z realizacji niniejszego Programu w terminie przewidzianym w ustawie.
4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewatuacyjnej i po zebraniu uwag m.in.
od organizacji pozarzadowych zostanie przygotowany projekt rocznego Programu
i przeprowadzi sic jego konsultacje.

Rozdziat X
INFORMACJA 0 SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ 0 PRZEBIEGU KONSULTACJI
15
1. Program Wspotpracy Miasta Ruda Slqska z organizacjami pozarzadowymi i innymi
podmiotami prowadza.cymi dziatalnok poiytku pubticznego na 2020 rok powstat
na bazie Programu wspotpracy na 2019 rok.
2. Przygotowanie Programu i jego konsultacje objgto realizacjc nastcpuj4cych
dziatari:
1) informacja o rozpoczcciu procesu tworzenia i konsultacji Programu
w mailu informujacym wystanym do organizacji (31 maja 2019 r.),
2) informacja o rozpoczcciu procesu tworzenia i konsultacji Programu
na stronie internetowej Miasta (www.rudaslaska.pl) (31 maja 2019 r.),
3) informacja przypominja.ca o konsultacjach Programu w maitu wystanym
do organizacji (19 tipca 2019 r.),
4) onnowienie projektu Programu na wspotnym posiedzeniu Zespotu doradczo inicjatywnego oraz przedstawicieti rudzkiego sektora pozarzadowego
(26 wrzenia 2019 r.),
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5) rozestanie organizacjom pozarzgdowym drogg mailowq projektu Programu
(15 paidziernika 2019 r.),
6) konsuttacje spoteczne projektu uchwaty (Biutetyn Informacji Publicznej
16 - 23 pa±dziernika 2019 r.),
7) ponowne omowienie projektu Programu na posiedzeniu Zespotu doradczo inicjatywnego, z udziatem Radnych Rady Miasta Ruda Skska - przyjecie
uwag zgtoszonych przez przedstawicieli organizacji pozarzadowych,
dotycz4cych rozszerzenia tisty zadari priorytetowych (4 listopada 2019 r.),
8) konsuttacje spoteczne projektu uchwaty (Biuletyn Informacji Publicznej
6 - 13 listopada 2019 r.),
9) skierowanie przez Prezydenta Miasta projektu uchwaty w sprawie Programu
Wspotpracy Miasta Ruda Stqska z organizacjami pozarz4dowymi i innymi
podmiotami prowadz4cymi dziatalnok poiytku publicznego na rok 2020 pod
obrady Rady Miasta Ruda Stgska.
3. Po przyjeciu przez Rade Miasta Ruda Skska uchwaty w sprawie Programu
Wspotpracy Miasta Ruda Skska z organizacjami pozarza.dowymi i innymi
podmiotami prowadza.cymi dziatalnok po2ytku publicznego na rok 2020 zostaje
zamieszczana informacja na stronie internetowej Urzedu Miasta oraz w Biutetynie
Informacji Publicznej.

Rozdziat XI
TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
§16
Komisje konkursowe powotywane saw cetu opiniowania ofert zto±onych przez organizacje
pozarzqdowe w ramach ogtoszonych przez Prezydenta Miasta otwartych konkursow ofert.

1.

2.

3.
4.
5.
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W sktad komisji konkursowej wchodzq przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby
reprezentuja.ce organizacje pozarz4dowe (z wytqczeniem os6b reprezentujqcych
organizacje, ktore biora, udziat w konkursie) w ticzbie co najmniej dwoch dta ka±dej
ze stron.
W pracach komisji konkursowej mop. uczestniczyc z gtosem doradczym osoby
posiadaj4ce specjatistyczn4 wiedze w dziedzinie obejmujqcej zakres zadari
publicznych, ktorych konkurs dotyczy oraz radny Rady Miasta wyznaczony przez
Przewodniczacego Rady Miasta.
Prezydent Miasta powotuje zarza_dzeniem komisje konkursowe i wybiera
przedstawicieti organizacji sporod zgtoszonych wczeniej kandydatur.
Z tytutu pracy w komisji konkursowej jej cztonkowie nie otrzymuja. wynagrodzenia.
Prace komisji konkursowej ustala regutamin przyjety odrebnym zarzadzeniem
Prezydenta Miasta. Zatacznikami do regulaminu sa karta oceny formalnej i karta oceny
merytorycznej oferty reatizacji zadania publicznego.
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1. Obstuge administracyjno - biurowk komisji konkursowych prowadza pracownicy
odpowiednich wydziatow merytorycznych Urzedu Miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych.
2. Z prac komisji konkursowych sporz4dzany jest protokot.
§19
1. Praca komisji konkursowej kieruje Przewodnicza.cy, ktory wyznacza termin
jej posiedzenia.
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2. Do wa±noki podejmowanych przez komisjc decyzji wymagana jest obecnok
co najmniej potowy jej sktadu.
3. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu opinii wobec wszystkich ofert
i przedstawia je Prezydentowi Miasta wraz z propozycj4 wysokoki przyznanej dotacji.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzj4 o wysokoki kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Ruda Staska.
5. Komisja konkursowa rozwia.zuje sic z chwita rozstrzygnigcia konkursu, chyba
±e uregutowania dotyczace powotania komisji konkursowej postanowia. inaczej.
§ 20
1. Procedura konkursowa w otwartym konkursie ofert sktada sic z dw6ch etap6w:
1) pierwszy etap konkursu obejmuje dziatania zwiazane z potwierdzeniem wymogOw
formatnych rozpatrywanych ofert,
2) drugi etap konkursu obejmuje dziatania zwi4zane z ocen4 merytoryczna ofert wraz
z przypisaniem im oceny punktowej.
2. W przypadku, kiedy organizacje otrzymaja dotacjc w wysokoki ni±szej ni±
wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnien, ktorych celem jest doprecyzowanie
warunkow i zakresu reatizacji zadania (np. harmonogram, kosztorys).

1.

2.

§ 21
Ogtoszenia Prezydenta Miasta o otwartych konkursach ofert oraz o wynikach
postcpowania konkursowego podawane s.4 do wiadomoki pubticznej w Biutetynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogtoszeri Urzcdu Miasta oraz na stronie
internetowej rudzkich organizacji pozarzqdowych.
W przypadku konkurs6w ogtaszanych przez Prezydenta Miasta z zakresu dziatalnoki
Miejskiego 0Srodka Pomocy Spotecznej oraz Paristwowego Funduszu Rehabititacji
()sob Niepetnosprawnych ogtoszenia podawane sa do wiadomoici publicznej
dodatkowo w Biutetynie Informacji Publicznej Miejskiego 0Srodka Pomocy
Spotecznej oraz na tablicy ogtoszeri Miejskiego 0Srodka Pomocy Spotecznej.

Rozdziat XII
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22
1. Niniejszy Program stanowi zbior zasad reguluAcych wspOtpracg wiadz samorzgdowych
z organizacjami pozarz4dowymi.
2. Zasady wspotpracy mogq by6 modyfikowane wraz ze zmieniajacymi sic przepisami
prawa oraz sytuacj4 finansowa. Miasta.
3. Zmiany w Programie dokonywane sa w trybie zmiany uchwaty Rady Miasta Ruda Slaska.

2 up. rezydento Mesta
Krzysztof Mejer

• ant?taco Prezydenta Miasta
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