Proiekt

ucHwALA NR ....................
RADY MIASTA BIALYSTOK
z dnia

2016 r.

w sprawie przyjgcia Programu wsp6lpracy Miasta Biatystok z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalno5d poiytku publicznego w roku 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 pkt 1l i art.92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

(Dz. U.

o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. 22016 r. poz.814) w mtriqzkl z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia24 kwietnia2003
r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.22016 r. poz.239D), uchwala sig, co nastgpuje:
$ 1. Przyjmuje sig Program wsp6lpracy Miasta Biatystok z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalno56 porytku publicmego w roku 2077, w brzmieniu okreSlonym
w zal4czniku do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Bialegostoku.
$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w
Bialymstoku orazw Biuletynie Informacji Publicznej i na portalu miejskim.

PRZEWODNTCZ4CY RADY

Mariusz Krrysztof Gromko

PREZ

MIASTA

dr

Truskolaski

t)Zmiany tekstujednolitego mstaly ogloszone w Dz. U. z2016r.poz.395
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Zalqcznik do Uchwaly Nr ....................
Rady Miasta Biatystok

z dnia- -................. 2016 r.
-

Program wsp6tpracy Miasta Biatystok zorganuacjamipozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalno56 poiytku publicznego w roku 2017

Rozdzial

l.

Postanowienia ogr6lne
$ 1. Ilekro6 w niniejszym Programie mowa jest o:

l) ustawie -

naleLry przez

to rozumie6 ustawQ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U.22016 r. poz.814 zp6in. zm.);
2) MieScie - naleZy przezto rozumie6 Miasto Biatystok;
3) organizacj ach pozarzqdorvych - naleiry przezto rozumie6 organizacje pozarzEdowe w rozumieniu ustawy, jak
r6wniez podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadz4ce dzialalno6i pozytku publicznego;
naleiry przezto rozumiei Program wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarz4dowymi
prowadz4cymi dzialalnoSd pozytku publicznego w roku 2017;
podmiotami
oraz innymi

4) Programie
5) Radzie -

-

nalefi przezto rozumie6 Radg Miasta Bialystok;

6) Prezydencie

7)Urzqdzie -

-

naleiry przezto rozumie6 Prezydenta Miasta Bialegostoku;

naleLry

8) Petnomocniku
z or ganizacj ami

przezto rozumie6 Urzqd Miejski w Bialymstoku;

- nale\ przez to rozumie6
p ozar

9) portalu miejskim

z4dowy

Pelnomocnika Prezydenta Miasta Bialegostoku ds. wsp6lpracy

mi;

- naleiry przezto rozumie6

strong internetow4 znajduj4cq sig pod adresem www.bialystok.pl

Rozdzial2.
Podmiot wsp6lpracy
$ 2. Podmiotami realizuj4cymi wsp6lprac9 s4:

l)Rada i jej komisje w zakresie wficzania polityki spolecznej i finansowej Miasta oraz priorytet6w w sferze
wsp6lpracy z or ganizacjami pozarz4dowymi

;

2)Prezydent Miasta w zakresie realizacji polityki wltyczonej przezRadg;

3) organizacje pozarz1dowe, bez wzglgdu na siedzibg, w zakresie realizacji oraz inicjowania zadan publicznych
na terenie Miasta lub na rzecz jego mieszkaric6w.

Rozdzial3.
Przedmiot wsprflpracy
$3.Przedmiotem wsp6lpracy Miasta
w art. 4 ust. 1 ustawy.

z

organizacjami jest realizacja zadafi publicznych,

o kt6rych

mowa

Rozdzial4.
Cele wsp6lpracy
$ 4. Gl6wnym celem Programu jest rozw6j wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarz4dowymi
w zakresie efektywnej realizacji zadari publicznychnarzeczzaspakajaniapotrzeb mieszkaric6w.
$ 5. Program ma na celu w szczeg6lno5ci:

i problem6w spolecznych mieszkaric6w Bialegostoku, poszukiwanie sposob6w zaspokajania
tych potrzeb i rozwiqzywania problem6w;

1) diagnozg potrzeb
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2) podnoszenie SwiadomoSci spolecznej mieszkaric6w
inicj atyw spolecznych;

i

wspieranie

ich w zakresie realizacji r6znorodnych

3) wspieranie aktywno5ci organizacji pozarz4dowych i rozw6j wolontariatu;

4) budowanie partnerstwa i dialogu spolecznego;

20ll-2020 plus, Miejskiej Strategii
Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2011-2020 oraz Programu Miasta
Bialegostoku Przeciwdzialania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i ZwiEzanej z Nimi Nietolerancji na lata
201 4-2017 "Bialystok dla Tolerancji".

5) realizacjg postanowieri Strategii Rozwoju Miasta Bialegostoku na lata

Rozdzial5.
Zasady wsp6lpracy
$ 6. Wsp6lpraca Miasta z organizacjami pozarzqdowymi odbywa sig na zasadach pomocniczoSci, suwerennoSci
stron, partnerstwa, efektywno5ci, uczciwej konkurencji, jawnoSci oraz r6wno5ci szans.
$ 7. Poszczeg6lne zasady naleff rozumied w spos6b nastgpuj4cy:

l)zasada pomocniczo5ci - uznaje. Ze rozwiqzywanie problem6w nalehqcych do sfery zadafi publicznych
powinno odbywa6 siE poprzez struktury usytuowane jak najblizej obywatela. Miasto stosuje zasadg
wzglgdnego pierwszeristwa organizacji pozarzEdowych w realizacji zadah publicznych, wspieraj4c
je w wypelnianiu tych zadafi, kt6re

s4 gotowe realizowat

i kt6re

s4 zgodne

z zadaniani Miasta,

2) zasada suwerennoSci - respektuje r6wnorzgdnoS6 partner6w, niezaleZnoSi
zabr ani a n i e uprawni onej ingerencj i w funkcj on owan i e or ganizacji,
3) zasada partnerstwa

-

oznacza, Ze samorz1d Miasta wraz

z

i

charakter podmiot6w Programu,

organizacjanti pozarzqdowymi uczestniczy

w identyfikowaniu i definiowaniu problem6w spolecznych, okreSlaniu sposob6w ich rozwi1zywania, realizacji
zadah publicznych oraz ocenie ich realizacji,

4) zasada efektywnoSci - oznacza, Ze Miasto przy zlecaniu zadafi publicznych organizacjom pozarz1dowym
dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania Srodk6w publicznych, uwzglgdnia kryterium
racjonalnoSci

i przestrzega

zasad uczciwej konkurencji,

-

zatJada, ze wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty maj4 szansE
5) zasada uczciwej konkurencji
ry w alizow a( o moZl iwo 56 wykonywan ia zadafi publicznych,

- oznacza, i2 partnerzy wsp6lpracy udostgpniaj4 sobie wzajemnie pelne
informacje na temat realizacji zadari publicznych,

6) zasada jawno5ci

i

prawdziwe

7) zasada r6wno5ci szans - to wzrnocnienie, upodmiotowienie grup mniejszoSciowych i dyskryminowanych;
podejmowanie wysilk6w, aby podmioty te byty bezpoSrednio zaanguhowane w realizacjE zadan do nich
skierowanych.

Rozdzial6.
Priorytetowe zadania publiczne
$ 8. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania w obszarze dialogu migdzysektorowego
form wsptilp ra cy Mia sta z organaacjami pozarzqdowym i :
I

) prowadzenie Centrum Wsp6lpracy Organizacji

P

i

usprawniania

ozarzqdowy ch;

2) organizacja konsultacji spolecznych,w szczeg6lno5ci w sprawach zastrzeZonych ustawowo;
3) prowadzenie polityki informacyjnej, w tym bazy orgarizacji i aktualnego serwisu informacyjnego;
4) wspieranie potencj alu organizacji pozarzqdowy ch.
$ 9. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadaniaw obszarze ochrony zdrowia:
1) promocja

i ochrona zdrowia;

2) realizacja cel6w wynikaj4cych z ustawy o zdrowiu publicznym;
3) profilaktyka HIV/AIDS;
4) profilaktyka i terapia w zakresie przeciwdzialania narkomanii;
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5) profilaktyka i terapia w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi;

6) przeciwdzialanie przemocy w rodzinie orazkrrywdzeniu dzieci i os6b starsrych;
7) promocja i ochrona zdrowia psychicmego;

$ 10. Ustala sig nastgpujEce priorytetowe zadaniaw obszarze wsparcia os6b niepelnosprawnych:

l)

standaryzacja uslug spolecmych Swiadczonychnarzecz os6b niepelnosprawnych;

2) wspieranie dzialafinarzecz zwigkszenia mobilnoSci os6b niepelnosprawnych na rynku pracy;

3) zabezpieczenie potrzeb mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego os6b niepelnosprawnych intelektualnie
or az

zaburzonych psychicmie

;

4) prowadzenie warsztat6w terapii zajgciowej i Srodowiskowego domu samopomocy;
5) wspieranie aktywizacji spolecznej os6b niepelnosprawnych;

6) prowadzenie dzialahnarzecz os6b niepelnosprawnych z caloSciowymi zaburzeniami rozwoju;
7) utworzenie miejskiego punktu informacji dla os6b niepelnosprawnych;
8) wspieranie rozwoju specjalistycmych plac6wek dla os6b niepelnosprawnych;

rozw6j uslug zatrudnienia wspomaganego.
$ 11. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadaniaw obszarze polityki spolecznej:

l) wsparcie os6b bezdomnych w rozwiqqwaniu ich problem6w ryciowych, w tym dzialania

prowadzone metod4

streetworkingu;

i Swiadczenie uslug opiekuriczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osobom
potrzebuj4cym czgSciowej opieki i pomocy oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi;

2) zapewnianie
3) pomoc

w

integracji cudzoziemc6w posiadaj4cych status uchodZcy, ochrong uzupelniaj4c4 lub zgodg

na pobyt tolerowany;

4) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa

na rzecz wspierania os6b

i

rodzin

w

trudnych sytuacjach

ryciowych;
5) wsparcie os6b
i ZywnoSciow4;

i

rodzin

w

przemtycigzaniu trudnych sytuacji zyciowych poprzez pomoc rzeczowq

6) prowadzenie dzialahnarzecz aktywizacji os6b starsrych, w tym:
a) wspieranie aktywizacji spolecznej, kulturalnej, w tym z zastosowaniem technik komputerowych;

b) dzialania informacyjne i edukacyjne;
c) budowanie form wsp6lpracy migdrypokoleniowej

;

d) rozw6j wolontariatu senior6w;
e) prowadzenie klubu seniora;
7)

prowadzenie domu opieki

spolecmej

plac6wki zapewniaj4cej calodobow4 opiekg

osobom

niepelnos prawnym, przewlekle chorym oraz starsry m;
8

) dzialania na tzecz os6b zagr oZonych wykluczeniem spolecznym

;

9) tworzenie podmiot6w ekonomii spolecznej, wsp6lpraca z istniej4cymi podmiotami ekonomii spolecznej oraz
promowanie idei klauzuli spolecznej.
$ 12. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadaniaw obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej:
1) tworzenie

orazrczw6j systemu opieki nad dzieckiempoprzez:

a) prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego oraz zapewnienie
wspierania dziecka i rodziny;

w nich miejsc dla dzieci, w tym

oSrodka

b) wsparcie rodziny przeirywaj4cej trudno5ci w wypelnianiu funkcji opiekufczo-wychowawczej,
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2) organizowanie wsparcia dla rodzinnej piecryastgpczej, w szczeg6lnoici przez tworzenie warunk6w
do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa, w tym prowadzenie o5rodka konsultacyjnoszkoleniowego;
3) zapewnienie dzieciom piecry zastgpczej
interwencyj nego i rodzinnego.

w plac6wkach

opiekuriczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,

$ 13. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadaniaw obszarze opieki nad miejscami pamigci narodowej:

l)

opieka nad miejscami pamigci narodowej;

2) organizowanie uroczystoSci

i

imprez okoliczno5ciowych odbywaj4cych siE pod patronatem Prezydenta
i zwiqzk6w bytych Zolnierzy, harcerstwa

przy wsp6ludziale Srodowisk kombatanckich, organizacji
i organizacj i mlodziezowych.
$ 14. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania

w

obszarze

kultury, sztuki, ochrony dribr kultury

i dziedzictwa narodowego:
1) wspieranie przedsigwzig6 kulturalnych o
spektakli realizowanych na terenie miasta;

wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkurs6w, prezentacji,

2) wspieranie i promocja wydarzefi teatralnych i tanecmych;
3) wspieranie przedsigwziEl wzbogacaj4cych ofertg kulturaln4 bialostockich osiedli, stuZ4cych integracji ich

mieszkaric6w i edukacj i kulturalnej

;

4) realizacjaimprezwzbogacaj1cych letni4 ofertg kulturaln4 na terenie miasta;
5) realizacja i wspieranie dzialafi w sferze ochrony d6br kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji
spoleczeflstwa w sferze zachowania i promowani a dziedzictwa kulturowego Bialegostoku;
6) wspieranie inicjatyw kulturalnych sluZ4cych zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkaric6w miasta
aktywizacji w dziedzinie kultury;

i

ich

7) wspieranie projekt6w zzal<rest edukacji kulturalnej,
8) wspieranie inicjatyw obejmuj4cych promocjg dzialafi i dokonan lokalnych tw6rc6w;

9) realizacja dzialafi literackich, w tym projekt6w wydawniczych i przedsigwzigd promuj4cych literaturg;

l0)wspieranie dzialan utrwalaj4cych i promuj4cych tozsamo56 kulturow4 miasta, w tym inicjatyw
z zakrest r6morodnoSci kulturowej miasta, dialogu migdzykulturowego, prezentacji kultur mniejszo5ci
narodowych
1

i

etnicznych;

1) wspieranie projekt6w z zakresu promocji kulturalnej miasta w kraju

i za granic4.

$ 15. Ustala sig nastgpujEce priorytetowe zadania w obszarze zarzqdzania kryrysowego:
1) wsp6lpraca w zakresie zapobiegania, przeciwdzialania

i usuwania skutk6w nadzwyczajnych zagrolen;

2) wspieranie dzialafi logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, w tym:
a) gromadzenie i ochrona zapas6w zaopatrzenia,

b) koordynacja pomocy medycznej poszkodowanym,
c) organizacja ewakuacji ludzi i mienia ze stref zagroZefi,
d) organizacj a tymczasowych miejsc zakwaterowania,
e) organizacja opieki psychologicznej, pomocy i wspierania poszkodowanych,

f) uruchamianie program6w pomocy indywidualnej i zbiorowej dla os6b poszkodowanych,
g) organizacja odtworzenia zasob6w logistycznych.
$ 16. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania w obszarze bezpieczefistwa i porzqdku publicznego:
prowadzenie wsp6lnych dzialaf, w zakresie wskazywania i utrwalania bezpiecznych zasad
zachowania celem minimalizowania iloSci i skutk6w zagroZen dla irycia i zdrowia mieszkaric6w (programy
i projekty edukacyjne skierowane do poszczeg6lnych grup wiekowych);

l) inicjowanie

i

Id: 63E8861F-A7F7-4893-BD50-21B6F05F1824. Projekt

lt

Strona 5

2) podejmowanie przedsigwzig(, z zakresu upowszechniania wiedzy na rzecz bezpieczefstwa ludzi, zwierz4t,
mienia i Srodowiska (ochrona zdrowia, w tym zwierzqt bezdomnych i wolno 4jqcych);
3) wsp6lpracaw organizacji orazudzial w imprezach miejskich promuj4cych zasady bezpieczeflstwa;

4) podejmowanie wsp6lnych dzialafr w zakresie realizaqi,,Programu zapobiegania przestEpczoSci oraz ochrony
bezpieczefstwa obywateli i porz4dku publicznego Miasta Bialegostoku" m. in. poprzez aktywizowanie

spolecznoSci

lokalnej na

rzecz wsp6lnego kreowania lokalnego

bezpieczeristwa

w szczeg6lnoSci:
a) ograniczenie przestgpstw i wykroczefl w miejscach publicznych,
b) poprawa bezpieczehstwa w ruchu drogowym (bezpieczefstwo pieszych, rowerzyst6w, propagowanie zasad
udzielania pierwszej pomocy),

c) zapobieganie zjawiskom patologii oraz demoralizacji wSr6d dzieci, mlodzieiry
promuj4ce zdrowy styl

i

rodziny (akcje, programy

ffcia wolny od uzaleznieri);

5) wsp6lpraca przy tworzeniu program6w dotycz4cych aklimatyzacji i akceptacji cudzoziemc6w (akcje, dzialania
promuj4ce edukacjg migdzykulturow4, integracjg spolecznoSci lokalnej z cudzoziemcami).
$ 17. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadaniaw obszarze ochrony Srodowiska i gospodarki komunalnej:

i propagowanie dzialah ekologicznych, w tym o ochronie nttierz1t dzikich
objgtych ochronq Scisl4, o opiece nad ptakami dziko Lyj4cymi na terenie Miasta oraz o opiece
nadzwierzgtami bezdomnymi i wolno ryj4cymi;

1) prowadzenie edukacji ekologicznej

2) podejmowanie przedsigwziEt zwiqzanych z ochron4 przyrody;
3) wsp6ldzialanie

w zakresie ochrony zdrowia ntrierz4t oraz podejmowanie dzialafi

zwi4zanych

z opiek4

nad

mtierzEtami bezdomnymi i wolno ryj4cymi na terenie Miasta;
4) prowadzenie dzialan narzecz ograniczenia populacji m,rierzEt bezdomnych i wolno fijqcych na terenie Miasta;

podejmowanie dzialah na rzecz propagowania

i

wdruirania gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta

Biatystok.
$ 18. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania w obszarze edukacji:

l) realizacja program6w wychowawczych

i

edukacyjnych oraz program6w

z

zakresu komunikacji

i mediacji,
2) edukacja i terapia dzieci i mlodzie\ niepelnosprawnej,
3) propagowanie zdrowego

stylu Zycia oraz profilaktyka wla5ciwych postaw spolecznych wSr6d dzieci

i mlodzieiry,
4) rozbudzanie przedsigbiorczo6ci dzieci i mlodzieiry orazrealizacja program6w przygotowuj4cych ucmi6w szk6l
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wyboru Sciezki edukacyjnej i wejScia na rynek pracy,
5) organizacja aktywnego wypoczynku letniego i zimowego dzieci

i mlodzieiry,

6) integracja spoleczna i wspieranie edukacji dzieci cudzoziemc6w,
7) wspieranie rodziny

wjej funkcjach wychowawczychi opiekuricrych,

8) doskonalenie umiejgtnoSci kadry oSwiatowej Miasta Bialegostoku oraz rodzic6w z zakresu wychowania i

opieki.
$ 19. Ustala

sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania

w

obszarze wspierania

i

upowszechniania kultury

fizycznejz
1) rozw6j sportu oraz zaspokajanie potrzeb mieszkafc6w w tym zakresie poprzez realizacjg program6w szkolenia

sportowego oraz uczestniczenie w zorganizowanej rywalizacj i sportowej,
2) propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu irycia wSr6d mieszkafc6w Miasta poprzez organizacjE
lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajgciach sportowych;
3) wspieranie rozwoju sportu os6b niepelnosprawnych;
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i zawodnik6w osi4gaj4cych wysokie i wybitne wyniki we wsp6lzawodnictwie
sportowym oraz os6b, kt6re przyczynily sig do osi4gnigcia tych wynik6w poprzez przyznawanie nagr6d

4) wspieranie dzialafi trener6w
fi

nansowych,

r

zeczowy ch, stypendi6w sportowych

i stypendi6w

ol

impij skich;

5) wsp6lpracamigdzynarodowa w zakresie rozwoju sportu w Mie5cie;
6) wspieranie poprzez sport postaw tolerancji, przeciwdzialania rasizmowi i ksenofobii.
$ 20. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania w obszarze procedur planistycznych:

l) informowanie

o

etapach procedury sporz4dzania projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania

przestrzennego oraz program6w z zakresu zagospodarowania przestrzennego na tablicy ogloszefl Urzgdu,
w prasie lokalnej, na portalu miejskim i w Biuletynie Informacji Publicmej;
2) udostgpnianie projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzenrrcgo
i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz obowi4zujEcych plan6w miejscowych.
$ 21. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania
ksenofobii izwiqzanej z nimi nietolerancji:

l) rozwijanie

w

na portalu

miejskim

obszarze przeciwdzialania dyskryminacji rasowej,

aktywnoSci mieszkaric6w na rzecz tolerancji oraz przeciwdzialania zagroZeniom na tle rasowym i

religijnym;
2) promocja dzialafi i wydarzeri o tematyce antydyskryminacyjnej za poSrednictwem r6znych kanal6w informacji;
3) prowadzenie wizerunkowej kampanii spolecznej,
przy j aznego i otwartego ;

4) zachgcanie mieszkaric6w

do wsp6lnego udzialu

kt6rej celem jest promocja Bialegostoku jako miasta

w

przedsigwziEciach

i

urocrystoSciach kulturalnych,

spolecznych, sportowych i innych promuj4cych postawy tolerancji.

ochrony wolnoSci i praw
czlowieka oraz swob6d obywatelskich, a takie dzialafi wspomagajqcych rozw6j demokracji:
$ 22. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania

w

obszarze upowszechniania

i

l)udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej w oparciu o ustawg zdnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.22015 r. poz. 1255);
2) podnoszenie poziomu aktywnoSci spolecznej mieszkaric6w Bialegostoku i rozw6j wolontariatu;
3)

rozwijanie partycypacji spolecznej mieszkaflc6w Bialegostoku,

w tym zwi4zanej z

konsultacjami

w sprawie budZetu obywatelskiego;
4) organizacja bialostockiej edycji Samorz4dowego Konkursu Nastolatk6w ,,OSmiu Wspanialych" promuj4cego
spoleczn4 aktywno56 wSr6d mlodzielry.

Rozdzial7,
Sposoby realizacji Programu
$ 23. Wsp6lpraca Miasta z organizacjami moZe mied charakter finansowy i pozafinansowy.

$ 24. Zlecanie realizaili zadari publicznych organizailompozarz4dowym ma charakter finansowy.
$ 25. Zlecanie realizacji zadari publicznych moZe mie6 formy:
1) powierzania wykonywaniazadafi publicmych

wrazz udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie realizacji zadafi Miasta organizacjom pozarzEdowym obejmuje w pierwszej kolejnoSci
stanowi Program, uznane za priorytetowe i wylonione po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, chyba 2e przepisy szczeg6lne przewidujq odrgbny tryb postgpowani4 z zastrzeZeniem $ 27.
$ 26.

te zadania, o kt6rych

S 27. W sytuacji wyst4pienia uzasadnionych potrzeb lokalnych Prezydent moZe okreSli6 w ci4gu roku zadania
nieujgte w niniejszym Programie i oglosi6 otwarte konkursy na ich realizacjE przez organizaqe pozarz4dowe, jezeli
ich wykonanie jest niezbEdne.

z

btdhetu Miasta organizacje s4 zobowi4zane
S 28. W zakresie otrzymywania Srodk6w publicznych
do zamieszczaniaw swoich materialach informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu zadaniaprzezMiasto.
$ 29. Pozafinansowe formy wsp6lpracy:
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1)

wlqczanie organizacji pozaruEdowych do procesu przygotowania

i

konsultowania projekt6w akt6w

normatywny ch doty cz4cych sfery pozytku publicznego;
2) tworzenie

i wspieranie wsp6lnych zespol6w o charakterze opiniodawczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, w

tym Bialostockiej Rady DzialalnoSci Pozytku Publicznego, komisji dialogu obywatelskiego;
3) wspieranie idei inicjatywy
okreSlonych w ustawie;

lokalnej

i

zawieranie um6w

o wykonanie inicjatywy

lokalnej na zasadach

4)udzial os6b wskazanych przez organizacje pozarzqdowe w komisjach konkursowych opiniuj4cych oferty
na

re

al\zacj g zadari publ

i

c

zny ch pr ze z Mi asto, na zasadach przew idziany ch

w ustawie

;

5) stat4 identyfikacjg funkcjonuj4cych w MieScie organizacji pozarz4dowych pod wzglgdem rodzaju
i kierunk6w ich dzialalnoSci, prowadzenie bary organizacji pozarzqdowych prowadz4cych dzialania na rzecz
mieszkafic6w Miasta;
6) wymiang informacji w zakresie planowanych kierunk6w dzialalnoSci i wsp6ldzialanie w celu zharmonizowania

tych kierunk6w;
7) wsp6ldzialanie w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z zewngtrznych 2r6del;
8) wsp6lorganizowanie przedsigwzig6, kt6rych tematyka dotyczy zagadnieh zawartych w Programie;

9) obej mowanie przedsi

gw

zig6 patr onatem honorowym Prezydenta;

infrastruktury technicznej i wiedzy merytorycznej Centrum Wsp6lpracy
OrganizacjiPozarzqdovtych, w tym organizacja szkoleri i innych form wsparcia edukacyjnego dla organizacji

l0)umozliwianie korzystania

z

pozaru4dowych;

ll)wl1czanie organizacji do procedury przyznawania nagr6d Prezydenta

w

dziedzinie artystycznej, sportu

i kultury fizycznej orazpracy narzecz spolecznoSci lokalnych;
12) udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarzqdowych;
13) wzajemne udzielanie informacji o sytuacji organizacjipozarzqdowych w MieScie;
14) wsp6lpraca w nawi4rywaniu kontakt6w krajowych

i zagranicznych;

l5) promocja dzialalnoSci pozytku publicznego i podmiot6w dzialajqcych w sferze pozytku publicznego;
16) udostgpnianie lokali lub nieruchomoSci organizacjompozarz4dovymnazasadach

okreSlonych odrgbnie;

17) udzial w wydarzeniach realizow any ch przez organizacj e pozarz4dow e.

Rozdzial8.
Ocena realizacji Programu
$ 30. Biezqcq ocenQ realizacji Programu zajmt$e siE Pelnomocnik wraz z osobami kieruj4cymi wlaSciwymi
merytorycznie kom6rkam i orgarizacyjnymi Urzgdu.
$ 31. Ocena realizacji Programu polega na analizie wdra2ania opisanych zasad i tryb6w wsp6lpracy poprzez
gromadzenie oraz badanie opinii organizacji pozarz4dowych i merytorycznych kom6rek organizacyjnych Urzgdu,
$ 32. Ocena realizacji Programu dokonywana bgdzie w oparciu o nastgpuj4ce mierniki:

1) liczbg ogloszonych otwartych konkurs6w ofert na realizacjE zadari publicznych;

2)liczbE ofertzlo1onych w ramach otwarlych konkurs6w ofert;
3) liczbg organizacji pozarz4douych, kt6re otrzymaly dotacje w ramach otwartych konkurs6w ofert;

4)liczbg ofert zloaonych przez organizacje pozarz1dowe na realizacjE zadah publicznych z pominigciem
otwartego konkursu ofert;
5) liczbg zadari publicmych dofinansowanych z pominigciem otwartego konkursu ofert;
6) wysokoS6 Srodk6w finansowych przekazanych organizacjom na realizacjg zadari publicznych;

1)liczbg przedsigwzigt zrealizowanych we wsp6lpracy

z

organizacjami pozarz4dowymi, kt6rych tematyka

dotyczy zagadnieh zawarfich w Programie;
8) liczbg inicjatyw zrealizowanychprzez organizacje pozarz4dowe objEtych patronatem honorowym Prezydenta;
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9) liczbg skonsultowanych akt6w normatywnych
pozarz4dowych;

w

dziedzinach dotyczqcych dzialalno5ci statutowej organizacji

10) liczbg organizacjipozarz4dowych uczestniczqcych w konsultacjach akt6w normatywnych;
I 1) liczbg funkcjonuj4cych zespol6w o charakterze opiniodawczym, konsultacyjnym i inicjatywnym;

l2)liczbg organizacji

pozarz4dowych korzystaj4cych
Centrum Wsp6tpracy Organizacji P ozarzqdov,ry ch;

z

infrastruktury technicznej

i

l3) liczbg organizacji pozarz4dowych korzystaj4cych z infrastruktury lokalowej bgd4cej w
$ 33. Pelnomocnik przygotowuje sprawozdanie

wiedzy merytorycznej
zasobach Miasta.

z realizacji Programu w porozumieniu z osobami kieruj4cymi

wla5ciwymi merytory cznie kom6rkami organizacyjnymi Urzgdu.
$ 34. Pelnomocnik sklada sprawozdanie zrealizacji Programu Pre4,dentowi do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
$ 35. Prezydent sklada Radzie sprawozdanie zrealizacji Programu do dnia

3l

maja 2018 roku.

z realizacji Programu jest zamieszczane na portalu miejskim
jest
podstawq do przygotowania Programu na kolejny okres.
Publicznej i
$ 36. Sprawozdanie

w Biuletynie Informacji

Rozdzial9.
Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert
S37.

l.Komisje konkursowe powolywane s4

w

celu opiniowania ofert zLoZonych przez organizacje

pozarzqdowe w ramach ogloszonych przezMiasto otwarlych konkurs6w ofert.
2. Komisje konkursowe powoluje Prezydent.
$ 38. 1.

W sklad komisji

konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta oraz dw6ch

przedstawicieli organizacji pozarz4dowych.

2.Przedstawicieli organizacji pozarz4dowych wybiera Prezydent spoSr6d zgloszonych przez organizacje
pozarz4dowe na czas realizacji Programu.
3. Kandydatem na czlonka komisji konkursowej mohe zosta(, kuZdy przedstawiciel organizacji pozarz4dowej
majqcej siedzibg na terenie Miasta lub dzialajqcej narzecz jego mieszkaric6w pod warunkiem, 2e organizacja,kt6r4
reprezentuje, nie bEdzie bralaudzialu w konkursie.
4. W pracach komisji mog4 uczestnicry(, z glosem doradczym osoby posiadajqce specjalistyczn4 wiedzg
w dziedzinie obejmuj4cej zakres zadafr publicznych, kt6rych konkurs dotyczy. Osoby te zapraszaPrerydentbEdf.

komisja konkursowa.
5. Prezydent moze powolad komisjg w tym samym skladzie osobouym do kilku konkurs6w.
$ 39. l. Komunikat zapraszajqcy organizacje pozarz4dowe
konkursowej na czas realizacji Programu oglasza Prezydent.

do

zglaszania kandydatur

2. Komunikat zamieszczany jest na portalu miejskim na okres nie kr6tszy

na

czLonka komisji

niL7 dni.

$ 40. Za pracE kaZdq komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodnicz4cy, kt6rym jest przedstawiciel
kom6rki organizacyjnej Urzgdu wskazany przezPrerydenta. W przypadku nieobecnoSci Przewodniczqcego, jego
obowiEzki przejmuje Zastgpca Przewodnicz4cego, kt6rym moze by6 jedynie przedstawiciel Prezydenta, wskazany
przez

Pr

zewodnicz4ce go.

Obslugg administracyjn4 komisji konkursowych prowadz4 pracownicy poszczeg6lnych jednostek
organizacyjnych Urzgdu. Kazde posiedzenie komisji konkursowej jest protokolowane, ze szczeg6lnym
2.

uwzglgdnieniem zapis6w dotycz4cych ustalefl podj gtych przez komisj

g.

3. Wszyscy czlonkowie komisji konkursowej maj4 prawo do wgl4du w dokumentacjg stanowi4c4 podstawg
pracy komisji zar6wno podczas trwania posiedzeri, w okresie pomigdzy posiedzeniami, jak i po zakoriczeniu
procedury konkursowej.
4. Protokoly posiedzefl, o5wiadczenia oraz inne dokumenty powstaj4ce w czasie prac komisji konkursowych
sQ w zbiorze akt wla5ciwych jednostek organizacyjnych Urzgdu.

przechowywane
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$ 41.

Komisja konkursowa oraz dana jednostka organizacyjna Urzgdu podczas opiniowania ofert stosuj4

kryteria wyszczeg6lnione w ustawie.
$ 42. 1.

Waiciwa jednostka organizacyjna Urzgdu, dzialaj4c w ramach okreSlonego katalogu

zadah

publicznych, zobowiqzana jest do przedstawienia Prezydentowi opinii komisji konkursowej wobec wszystkich
ofert w terminie umozliwiaj4cym realizacjg zadah.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz

z

decyzj1

o

wysokoSci kwoty przyznanej dotacji,

dokonuje Prezydent.

Wyniki otwartych konkurs6w ofert oglasza sig niezwlocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu orazlaportalu miejskim.
3.

Rozdzial l0.
Przebieg konsultacj i Programu
$ 43. Projekt Programu zostal przedstawiony Bialostockiej Radzie Dzialalno(ci Po2ytku Publicznego.

$ 44. Projekt Programu zostal zamieszczony

na portalu miejskim www.bialystok.pl oraz przedstawiony

organizacjom pozarz1dowym drog4 poc'zty elektronicznej, celem poznania opinii co do treSci merytorycznych,
zgodnie ztchwalqNr L)U800/10 Rady Miejskiej Bialegostoku zdnia25 puldziernika 2010 r. w sprawie zasadi
trybu przeprowadzania konsultacji spolecmych z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoS6 w zakresie porytku publicznego projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcychdzialalnoScistatutowejorganizaciipozarzqdov'rych.

Rozdzial

ll.

Postanowienia koricowe
$ 45. Okres realizacji Programu rozpoczyna siq 1 stycmi a 2017 roku, a kohczy

3

1 grudnia 201 7 roku.

$ 46. Planowane Srodki finansowe narealizacjg Programu okresla sig na kwotg nie mniejsz4 niZ 20.000.000 zl.

PREZYD

dr hab.
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UZASADNIENIE
Program wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoi( pozytku publicznego w roku 2017 jest kluczowym dokumentem reguluj4cym
wsp6lprac9 migdzy samorz4dem a trzecim sektorem w Bialymstoku. Wyznacza konkretne obszary
wsp6lpracy migdzysektorowej do realizacji w roku 2017 oraz formy i zasady tejZe wsp6lpracy. Ma on
charakter operacyjny w stosunku do Strategii Rozwoju Miasta Bialegostoku nalata 201l-2020 plus.
Art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie naklada na
jednostki samorz4du terytorialnego obowi4zek uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizailami
pozarz4dowymi, po wczeSniejszym przeprowadzeniu konsultacji projektu programu w spos6b okreSlony w
uchwale o szczeg6lowym sposobie konsultowania z radarti dzialalnoSci pozytku publicmego lub
organizacjami pozarz4dowymi projekt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalno5ci
statutowej tych organizacj i.

MIASTA
dr
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