UCHWAŁA NR XXIV/241/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z z
2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w
związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz.
2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik
do uchwały Nr XXIV/241/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 11 stycznia 2008 r.
Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Białystok,
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak również podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Białystok
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2008,
5) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Białegostoku.
§ 2. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy oraz powiatu określonych w ustawie,
2) konsultacje społeczne w sprawach zastrzeżonych ustawowo,
3) zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w kierunku zaspokajania potrzeb
lokalnych,
4) promocja Białegostoku jako miasta otwartego na inicjatywy społeczności lokalnej.
§ 3. Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 ma na celu w
szczególności:
1) kształtowanie środowiska lokalnego poprzez budowanie partnerstwa między administracją
publiczną a organizacjami pozarządowymi,
2) stałą identyfikację funkcjonujących w mieście organizacji pod względem rodzaju
i kierunków ich działalności,
3) wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących wspólne
cele,
4) realizację postanowień Strategii Rozwoju Miasta Białystok,
5) umacnianie
w
świadomości
społecznej
poczucia
współtworzenia
i
współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb i rozbudowę
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zasobów lokalnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wszystkie
grupy wiekowe: seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci,
6) współpracę w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz innych środków
pomocowych, w zakresie prawem przewidzianym,
7) promowanie aktywności społecznej, w tym działań wolontarystycznych.
ROZDZIAŁ II. OBSZARY WSPÓŁPRACY

§ 4. 1. Obszar współpracy Miasta oraz organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Ustala się następujące priorytetowe obszary, w których może odbywać się współdziałanie
w roku 2008:
1) w zakresie dialogu społecznego, poprawy infrastruktury organizacji i usprawniania form
współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) prowadzenie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych,
b) współdziałanie z Zespołem Konsultacyjnym Organizacji Pozarządowych przy
Prezydencie Miasta,
c) prowadzenie na stronie internetowej Miasta serwisu informacyjnego dla organizacji
pozarządowych,
d) prowadzenie listy ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłaszanych
do komisji konkursowych w konkursach na realizację zadań publicznych,
e) udostępnianie organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego, pomieszczeń na organizację spotkań otwartych dotyczących
zadań publicznych realizowanych przez organizacje – warunki udostępniania ustalane
będą pomiędzy organizacją a administratorem budynku;
2) w zakresie polityki społecznej:
a) podejmowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
b) realizacja celów Narodowego Programu Zdrowia,
c) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
d) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania narkomanii,
e) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz innych placówek dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym,
f) prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup
ryzyka,
g) promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami
skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,

pomocowymi

h) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie
obejmującym w szczególności domową profilaktykę zachowań ryzykownych,
i) promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci,

oraz
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j) prowadzenie poradnictwa telefonicznego oraz internetowego w zakresie problemów
alkoholowych, przemocy domowej i zdrowia psychicznego,
k) prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w
zakresie problemów alkoholowych i problemów przemocy,
l) podejmowanie i koordynowanie działań socjalno – pomocowych umożliwiających
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osobom i rodzinom narażonym na
marginalizację i wykluczenie społeczne,
m) podejmowanie działań w zakresie wsparcia rodzin doświadczających bezradności w
sprawach opiekuńczych i wychowawczych,
n) rozwój pomocy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle somatycznie
i psychicznie chorych,
o) opracowanie systemu kompleksowej strategii działań sprzyjających godzeniu życia
zawodowego i rodzinnego rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi,
p) inicjowanie działań zmierzających do wyrównania szans osób niepełnosprawnych
oraz aktywizujących środowisko osób z ograniczoną sprawnością,
q) promowanie innowacyjnych rozwiązań opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
r) inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym w powrocie do
społeczeństwa,
s) współdziałanie i wspieranie działań zmierzających do utworzenia Centrum Integracji
Społecznych, Klubów Integracji Społecznych oraz Spółdzielni Socjalnych,
t) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych Miasta,
u) podejmowanie działań w zakresie pomocy i integracji mniejszości narodowych oraz
uchodźców,
v) promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych,
w) inicjowanie działań mających na celu likwidację barier funkcjonalnych i społecznych,
x) promowanie rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i
nierówności w stosunku do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym ze znaczącą
niepełnosprawnością;
3) w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej i współdziałania z organizacjami
kombatanckimi oraz osobami represjonowanymi:
a) podejmowanie działań w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej, znakami
pamięci osób represjonowanych,
b) wspólne organizowanie uroczystości okolicznościowych odbywających się pod
patronatem Prezydenta Miasta, w szczególności promujących Białystok na zewnątrz,
c) integrowanie środowisk kombatanckich oraz organizacji związków byłych żołnierzy;
4) w zakresie wspierania przedsiębiorczości:
a) rozwój współpracy i kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych,
b) szerzenie różnych form konsultacji i fachowego doradztwa z zakresu problematyki
zarządzania,
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c) konsultowanie spraw dotyczących sfery gospodarczej Miasta w ramach właściwości
Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Białegostoku;
5) w zakresie kultury:
a) realizacja przedsięwzięć kulturalnych: festiwali, przeglądów, prezentacji i innych
działań oraz projektów służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców
Miasta i wzbogacającą ofertę kulturalną Miasta,
b) współorganizacja wydarzeń teatralnych,
c) promocja działań i dokonań lokalnych twórców,
d) promocja działań literackich, w tym projektów wydawniczych oraz przedsięwzięć
promujących literaturę,
e) promowanie działań i projektów kulturalnych osób niepełnosprawnych,
f) realizacja imprez wzbogacających letnią ofertę kulturalną na terenie Miasta,
g) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
h) realizacja działań utrwalających tożsamość kulturalną Miasta, podtrzymujących
tradycje narodowe i lokalne oraz projektów na rzecz wielokulturowości miasta,
i) wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego
oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania dziedzictwa kulturowego
Białegostoku,
j) tworzenie kolekcji sztuki współczesnej,
k) wspieranie działań z zakresu promocji kulturalnej Miasta w kraju i za granicą,
l) podejmowanie wspólnych działań w sprawach rewitalizacji,
m) zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Białegostoku;
6) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:
a) promocja i realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym,
b) upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, w tym poprzez
konkursy i organizowanie imprez sportowych o charakterze obronnym,
c) podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach,
d) realizacja bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,
e) edukacja w zakresie zasad zachowania się w sytuacjach zagrożeń,
f) współpraca w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków
nadzwyczajnych zagrożeń,
g) realizacja programów pomocy indywidualnej i zbiorowej dla osób poszkodowanych w
sytuacjach kryzysowych, w tym organizacja pomocy medycznej;
7) w zakresie ochrony środowiska:
a) prowadzenie edukacji ekologicznej i propagowanie działań proekologicznych,
b) urządzanie terenów zieleni,
c) podejmowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
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d) utworzenie i prowadzenie ośrodka edukacji ekologicznej,
e) współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, w tym zwierząt bezdomnych i
wolno żyjących;
f) prowadzenie działań na rzecz ograniczania populacji zwierząt bezdomnych i wolno
żyjących na terenie Miasta,
g) współpraca przy opracowaniu projektów i budowie ścieżek edukacyjnych i
rowerowych,
h) działania na rzecz
bioróżnorodności;

zrównoważonego

rozwoju

Miasta,

w

tym

ochrony

8) w zakresie edukacji:
a) wspieranie działań artystycznych dzieci i młodzieży,
b) promowanie działań ukazujących wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży w różnych
dziedzinach,
c) zapewnienie edukacji i terapii dzieciom niepełnosprawnym, w tym poprzez działania
zmierzające do integracji ze społecznością lokalną,
d) współpraca z polskimi szkołami na wschodzie i w krajach Unii Europejskiej,
e) organizacja aktywnego wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
f) wspieranie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej,
g) promowanie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży
oraz propagowania zdrowego stylu życia,
h) realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego,
i) realizowanie programów dotyczących wychowania regionalnego,
j) współpraca przy realizacji projektów dotyczących edukacji europejskiej,
k) wspieranie realizacji programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży
wykraczające poza program szkolny,
l) rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży oraz realizacja programów
przygotowujących uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wyboru
ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy;
9) w zakresie kultury fizycznej i sportu:
a) podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez
wspieranie organizacji szkolenia sportowego,
b) propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez współorganizację
imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
c) wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych,
d) integracja ze środowiskami sportowymi i turystycznymi krajów europejskich,
e) podejmowanie działań mających na
przebywających na akwenach wodnych,

celu

rozwijanie

bezpieczeństwa

osób
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f) organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją
programów profilaktycznych we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
g) promocja działań trenerów oraz sportowców osiągających wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym poprzez przyznawanie nagród oraz stypendiów
sportowych,
h) promocja Miasta Białegostoku poprzez wsparcie udziału białostockich zawodników
uprawiających sport kwalifikowany w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
i) wspieranie szkolenia kadry instruktorskiej i kierowanie jej do prowadzenia zajęć
rekreacyjnych.
ROZDZIAŁ III. ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 5. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy
i pozafinansowy.
§ 6. 1. Zlecanie realizacji zadań Miasta organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te
zadania, o których stanowi Program, uznane za priorytetowe i wyłonione po przeprowadzeniu
otwartego konkursu, chyba, że przepisy szczególne przewidują odrębny tryb postępowania,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych potrzeb lokalnych Prezydent Miasta może określić
w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez organizacje,
jeżeli ich wykonanie jest niezbędne i przemawiają za nim względy natury funkcjonalnej.
§ 7. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić w formach
przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.
ROZDZIAŁ IV. FORMY WSPÓŁPRACY

§ 8. Finansowe formy współpracy opierają się głównie na zlecaniu organizacjom
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
§ 9. Pozafinansowe formy współpracy:
1) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych Miasta
rozdzielających środki finansowe na wspieranie lub powierzanie zadań publicznych przez
samorząd lokalny, na zasadach przewidzianych w ustawie,
2) prowadzenie lokalnej bazy danych o organizacjach działających w Białymstoku,
3) wzajemna wymiana informacji w zakresie planowanych kierunków działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji,
5) prowadzenie rejestru konsultacji aktów normatywnych,
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6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł,
w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, w granicach prawem przewidzianych,
7) udział organizacji w działaniach programowych Miasta, w tym w miarę potrzeby
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
8) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych, których tematyka dotyczy
zagadnień zawartych w Programie,
9) wymiana doświadczeń poprzez współorganizowanie seminariów, konferencji i szkoleń,
10) udzielanie listów rekomendujących współpracę merytoryczną z organizacjami, które
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł aniżeli budżet Miasta, ale wyłącznie dla
podmiotów współpracujących z Miastem,
11) umożliwianie korzystania z infrastruktury technicznej i merytorycznej Centrum
Współpracy Organizacji Pozarządowych,
12) współdziałanie w procedurze przyznawania nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie
artystycznej, w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, pracy na rzecz społeczności
lokalnych,
13) zorganizowanie białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu
Wspaniałych” promującego społeczną aktywność wśród młodzieży,
14) współdziałanie w organizacji Białostockiego Forum Szkół promującego działalność szkół
i
placówek
oświatowych
oraz
organizacji
statutowo
działających
w sferze edukacji,
15) udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji,
16) wzajemne udzielanie informacji o sytuacji organizacjach pozarządowych w Mieście,
17) współpraca przy organizacji konkursów i olimpiad z wiedzy na różnych poziomach
-miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim.
ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Organizacja, w zakresie otrzymywania środków publicznych z budżetu Miasta, jest
zobowiązana do zamieszczania na swoich materiałach informacji o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez Miasto.
§ 11. Środki finansowe na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
są uzależnione od postanowień uchwały budżetowej na 2008 rok.
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