
Zarządzenie Nr 3>8,-k.li&@f£ 
Prezydenta Miasta Włocławek n 

z dnia 1Q..L^QQ^6UUG< 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie 
uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017". 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz.446, poz. 1579), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 1817) oraz 4 § ust. 1 uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Miasta 
Włocławek z dnia 27 września 201 Or. w sprawie określenia szczegółowo sposobu konsultowania 
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 projektów aktów prawa miejscowego 
z dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr Xll/141/11 
Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko -
Pomorskiego z 2010 r. Nr 163, poz. 2081 z 2011 r. Nr 233, poz. 2151) 

zarządza się, co następuje: 
§1 . Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Miejską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, konsultacji projektu uchwały Rady Miasta 
Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017", stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2 . 1 . Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie .OcL.J.^.JJ,.^^^ &fi J/£*?^C>( 
w następujących formach: 

1) opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
2) zgłoszeniu wniosków/uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 

w art.3 ust. 3 ustawy. 
2. Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia, należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia, do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta 
Włocławek przy ul. Kościuszki 12 lub elektronicznie na adres:mkarbowska(5)um.wloclawek.pl 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 
Publicznego Urzędu Miasta Włocławek. 

§4. Za przeprowadzenie konsultacji projektu ww. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia Publicznego Społecznego Urzędu Miasta Włocławek. 

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji 
1 spraw społecznych. 

§ 6 . 1 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek. 

7 H * A B C A P R A W N Y 

mfpAiW Katue\'ska 
* T r / W / - 1 8 6 



Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie istnieje obowiązek konsultowania projektu rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Dokładny sposób oraz forma przeprowadzenia konsultacji określony jest w Uchwale 
Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 201 Or. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą 
Nr XI1/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr .t2°Q..(.$4?ff' 
Prezydenta Miasta Włocławek , - -

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

Z dnia 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016r. poz.446, poz. 1579), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) 

uchwala się, co następuje: 

§1 . Przyjmuje się Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek. 

§3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 
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Uzasadnienie 

Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2017 określa cele, zasady, wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych, zakres oraz formy współpracy Gminy Miasto 
Włocławek z organizacjami pozarządowymi. Stanowi również podstawę do powoływania komisji 
konkursowych. Zgodnie z art. 5a ust 2a ww. ustawy Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
wydała opinię do Programu. 
Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych 
z realizacją zadań oraz jak największe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą 
Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 201 Or. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
zmienionej uchwałą Nr Xll/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. 
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Załącznik do Uchwały nr 
Rady Miasta Włocławek 
z dnia 

Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016 poz. 1817) 
2) programie - rozumie się przez to roczny program współpracy Gminy Miasto Włocławek 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017; 

3) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy; 

4) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ustawy; 
5) komisji - rozumie się przez to komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta 

Włocławek do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub 
powierzenie realizacji zadań publicznych; 

6) mieście - rozumie się przez to Gminę Miasto Włocławek. 

Rozdział II 
Cel główny i cele szczegółowe Programu 

§ 2. 1 Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Miasta oraz 
wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa 
pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi. 
2. Wyznacza się następujące cele szczegółowe: 
1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności 
lokalnych: 
a) wsparcie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Miasta i rozwoju więzi lokalnych oraz 
poczucia przynależności mieszkańców do społeczności lokalnej Miasta, 
b) zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, 
b) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Miasta, 
c) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych oraz umacnianie w świadomości społecznej 
poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną, 
d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 
e) tworzenie warunków do wyrównywania szans życiowych niepełnosprawnych członków społeczności 
Miasta, w każdym aspekcie życia społecznego i rozwoju osobistego, 
f) przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, 
g) wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej. 
2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych , 

3 



3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji 
zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzenie zadań, z jednoczesnym zapewnieniem środków 
na ich realizację, 
4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Miasta oraz tworzenie systemowych 
rozwiązań dla ważnych problemów społecznych, 
5) uzupełnienie działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe, 
6) zwiększenie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, 
7) efektywne i skuteczne realizowanie zadań publicznych wspólnie z organizacjami zgodnie z zasadą 
subsydiarności. 

Rozdział III 
Zasady współpracy z organizacjami 

§ 3. 1. Współpraca z organizacjami prowadzona jest z poszanowaniem zasad pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
2. Zasada pomocniczości i suwerenności stron oznacza, że Miasto respektując odrębności 
i suwerenność organizacji, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania 
problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje 
z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na 
zasadach i w formie określonej w ustawie. 
3. Zasada partnerstwa oznacza, że organizacje - na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz 
według trybu wynikającego z odrębnych przepisów - uczestniczą w identyfikowaniu 
i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywania 
zadań publicznych. 
4. Zasada efektywności i uczciwej konkurencji oznacza, że Miasto przy wykorzystaniu środków 
publicznych przestrzega zasady uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych 
w przepisach ustawy o finansach publicznych. 
5. Zasada jawności oznacza, że Miasto udostępnia informacje o zamiarach, celach i środkach 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami 
oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe 
lub nadzorowane przez Miasto. 

Rozdział IV 
Zakres przedmiotowy 

§ 4. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 
1) pomocy społecznej oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
2) ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z turystką 
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
7) budowania społeczeństwa obywatelskiego i stymulowania aktywności społeczności lokalnej; 
8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej 

społeczeństwa; 
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§ 5. Współpraca z organizacjami prowadzona jest w formie finansowej i pozafinansowej: 
1) Współpraca w formie finansowej polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań 

publicznych poprzez: 
a) powierzanie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na sfinansowanie 
jego realizacji; 
b) wspieranie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie 
jego realizacji; 

Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w lit., a) i b) odbywa się po przeprowadzeniu konkursu 
ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań. Organizacje mogą również 
z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. 

2) Współpraca w formie pozafinansowej polega na: 
a) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności wraz z informacjami 

o potencjalnych źródłach finansowania bądź dofinansowania; 
b) informowaniu i konsultowaniu kierunków rozwoju Miasta, działań inwestycyjnych i społecznych 

realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz konsultowanie aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji; 

c) zapewnieniu obsługi oraz działania serwisu informacyjnego na stronie internetowej Miasta 
www.wloclawek.pl oraz stronie internetowej Włocławskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu www.cop.wloclawek.pl wraz z elektroniczną bazą danych 
o organizacjach działających na terenie Miasta; 

d) promocji osiągnięć i działalności organizacji na rzecz mieszkańców Miasta oraz informowanie 
o realizowanych przez organizacje projektach; 

e) popularyzowaniu działalności organizacji poprzez „Kampanię 1 %"; 
f) wspieraniu działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako organu 

konsultacyjnego, opiniodawczego i doradczego; 
g) współpracy z Włocławską Radą Seniorów; 
h) współpracy z Lokalną Grupą Działania; 
i) działalności Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na rzecz 

organizacji; 
j) współpracy w realizacji zadań publicznych (patronaty, rekomendacje, realizacja projektów 

partnerskich, opinie dla organizacji współpracujących z Miastem ubiegających się 
o dofinansowanie z innych niż budżet Miasta źródeł); 

k) współpracy w zakresie lokalnych strategii i polityk; 
I) wspieraniu działań mających na celu stworzenie warunków dla rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości, propagowania prospołecznych postaw wśród przedsiębiorców; 
m) podejmowaniu oraz wspieraniu działań promujących Miasto; 
n) działaniach zmierzających do ochrony praw konsumentów; 
o) wspieraniu dialogu obywatelskiego i współpracy międzysektorowej w ramach współpracy 

Miasta i organizacji; 
p) działaniu na rzecz: integracji europejskiej, mniejszości narodowych, rozwijania kontaktów, 

równego traktowania i współpracy między społeczeństwami; 
q) realizacji zadań uzupełniających system pomocy społecznej i ekonomii społecznej w Mieście, 
r) zawieraniu umów partnerskich określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 poz. 383 z późń. zm.); 

http://www.wloclawek.pl
http://www.cop.wloclawek.pl


s) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych 
z przedstawicieli organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej. 

Rozdział VI 
Priorytetowe zadania publiczne 

§6. Określa się następujące priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami 
w roku 2017: 

1) w zakresie pomocy społecznej oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: 
a) wspieranie działań na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

w szczególności działań na rzecz wyrównywania szans, w tym edukacyjnych tych osób 
i rodzin; 

b) wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności w organizowaniu 
pomocy rzeczowej i dożywiania; 

c) zapewnienie schronienia osobom bezdomnym; 
d) zapewnienie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania; 
e) wspieranie działań integracyjnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 
f) wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
g) wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego jako alternatywy dla placówek opiekuńczo -

wychowawczych; 
h) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych; 
i) prowadzenie placówek wsparcia dziennego; 
j) wspieranie działań w zakresie tworzenia warunków do powstania i działania rodzinnej 

pieczy zastępczej; 
k) asystent osoby niepełnosprawnej; 
I) świetlica wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych. 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 
propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych; 
wspieranie aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych; 
świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 
rehabilitacji i terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych; 
wspieranie programów popularyzujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych, 
propagujących celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowania działań na rzecz 
zdrowia; 
wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia wolny od dymu tytoniowego; 
wspieranie działań promujących zdrowie psychiczne; 
wspieranie działań edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 
wspieranie czynnego uczestnictwa w festynach, mitingach i innych imprezach 
o charakterze zdrowotnym; 
wspieranie działań profilaktycznych i akcji informacyjnych z zakresu HIV/AIDS 
skierowanych do mieszkańców Miasta; 
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k) wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia osób 60+ (seniorów). 

3) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 
a) prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie skutków społecznych 

związanych z nadużywaniem alkoholu i innymi uzależnieniami; 
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w celu minimalizowania 

występowania negatywnych zjawisk i niepożądanych zachowań; 
c) wspierania działalności statutowej organizacji, stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii; 

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
a) wspieranie popularyzacji dorobku kulturowego, kultywowanie tradycji, zwyczajów 

i obyczajów mieszkańców Miasta; 
b) wspieranie inicjatyw twórców ludowych; 
c) kształtowanie umiejętności, rozwijanie talentów oraz tworzenie warunków dla rozwoju 

amatorskiej działalności w dziedzinie kultury dla dzieci i młodzieży Miasta poprzez edukacje 
plastyczną muzyczną, ludową, literacką, teatralną taneczną; 

d) pomoc w prezentacji dorobku i upowszechnianie kultury wśród osób niepełnosprawnych; 
e) ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Miasta, w tym zbiorów bibliotecznych; 
f) wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych w kultywowaniu 

i przekazywaniu tradycji oraz dorobku kulturowego; 
g) kształtowanie postaw patriotycznych poprzez współdziałanie w obchodach rocznic 

historycznych i ważnych wydarzeń dla Miasta; 
h) wspieranie i propagowanie twórczości lokalnych artystów; 
i) organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów, imprez plenerowych; 
j) współpraca w zakresie realizacji zadań dotyczących sfery społecznej wynikających 

z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek; 

5) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z rozwojem sportu 
oraz turystyką: 

a) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; 
b) organizacja zawodów sportowych; 
c) organizacja imprez rekreacyjno - sportowych; 
d) upowszechnianie turystyki kwalifikowanej; 
6) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 
a) wspieranie organizowanych przez organizacje warsztatów, seminariów, kampanii 

edukacyjnych, konkursów i konferencji, promujących kształtowanie postaw i zachowań 
ekologicznych, społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży; 

b) wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej, kreującej i popularyzującej rozwój 
zrównoważony Miasta, wiedze o lokalnym środowisku naturalnym i jego ochronie; 

c) wspieranie działań na rzecz zapobiegania bezdomności i ochrony zwierząt na terenie 
Miasta; 

7) w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i stymulowania aktywności 
społeczności lokalnej: 

a) wspieranie działań promujących aktywność społeczną oraz rozwój organizacji; 
b) stymulowanie partnerstw społeczności lokalnej; 
c) wspieranie programów obywatelskich; 
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d) szkolenie obywatelskie dzieci i młodzieży; 
e) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób w wieku senioralnym; 
f) promocja i organizacja wolontariatu; 
g) wspieranie działań w ramach rozwoju oraz zwiększania potencjału organizacji; 

8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej 
społeczeństwa. 

Rozdział VII 
Okres realizacji Programu 

§7. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 

Rozdział Viii 
Wysokość środków planowanych na realizację Programu 

§8. Planowana wysokość środków na realizację zadań określonych w Programie wynosi co najmniej 
10 min złotych (słownie: dziesięć milinów złotych) 

Rozdział IX 
Sposób realizacji Programu 

§9. Podmiotami realizującymi Program w zakresie współpracy Miasta z organizacjami są: 
1) Rada Miasta Włocławek; 
2) Prezydent Miasta Włocławek; 
3) Organizacje posiadające siedzibę na terenie miasta Włocławek lub działające na rzecz 

mieszkańców Miasta Włocławek; 
4) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku; 
5) Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 

§10. Miasto jest zainteresowane rozwojem kontaktów partnerskich pomiędzy organizacjami mającymi 
siedzibę na terenie Miasta, a organizacjami działającymi na terenie miast partnerskich. 

Rozdział X 
Informacja o sposobie oceny Programu 

§11.1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu 
ocenę realizacji wykonania Programu: 

2. Celem monitoringu realizacji Programu ustala się następujące mierniki ewaluacji: 
a) liczba konkursów; 
b) liczba ofert złożonych w konkursach; 
c) liczba organizacji uczestniczących w konkursach (w tym po raz pierwszy); 
d) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych; 
e) liczba umów, które nie zostały zrealizowane; 
f) liczba złożonych ofert w trybie pozakonkursowym; 
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g) liczba zadań, których realizacje zlecono organizacjom; 
h) liczba obszarów zadaniowych (rodzajów zadań); 
i) liczba przeprowadzonych konsultacji, w tym dotyczących współpracy finansowanej 

i pozafinansowej; 
j) liczba organizacji biorących udział w konsultacjach; 
k) liczba beneficjentów realizowanych zadań publicznych; 
I) liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe; 
m) liczba realizowanych zadań publicznych przez organizacje w ramach ofert wspólnych; 
n) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu; 
o) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach 

zadaniowych; 
p) liczba zrealizowanych umów partnerskich zawartych pomiędzy Miastem a organizacjami. 

Rozdział XI 
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 

§12.1. Projekt Programu został przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego 
Urzędu Miasta Włocławek, we współpracy z: 

1) Komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Włocławek; 
2) Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowym i Wolontariatu; 
3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku; 
4) organizacjami; 
5) Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

2. W okresie od 20 lipca 2016 do dnia 10 sierpnia 2016 r. poszczególne komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta Włocławek, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz włocławskie organizacje składały uwagi i propozycje do projektu 
Programu. 

3. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami oraz Miejską Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, w sposób określony w uchwale NrXLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 
27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą 
Nr Xll/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. zwanych dalej konsultacjami (Dziennik 
Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 233, poz. 2151). 

4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, o którym mowa w ust. 3 zostało podane do 
publicznej wiadomości na zasadach wynikających z uchwały, o której mowa w ust. 3 
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Rozdział XII 
Tryb powoływania i zasady działania komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

§13.1. Komisja konkursowa powoływana jest każdorazowo przez Prezydenta Miasta Włocławek. 
2. Celem powołanej Komisji jest wydanie opinii w zakresie złożonych ofert konkursowych przez 
organizacje w ramach otwartych konkursów ofert. 
3. Komisja konkursowa działa w oparciu o regulamin, który określa zadania organizacyjne oraz tryb 
pracy. 

§13. Po zakończeniu opiniowania ofert Komisja sporządza protokół końcowy. Przewodniczący Komisji 
przekazuje protokół końcowy Prezydentowi Miasta Włocławek w celu rozstrzygnięcia konkursu. 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr .2>i$A./..<fbPJ£ 
Prezydenta Miasta Włocławek 
z dnia ML'~m^ad£. JLMG* , 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

Dotyczący projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2017" 

1. Informacje o zgłaszającym wnioski i uwagi do przedmiotu konsultacji: 

Imię i nazwisko 
Nazwa organizacji 
Adres korespondencyjny 
E-mail 
Telefon kontaktowy 
Faks 

2. Zgłaszane wnioski i uwagi do przedmiotu konsultacji 
l.p Nrstr. 

Dokumentu 
Określenie części tekstu, do 
którego odnosi się propozycja 
zmiany (nazwa, 
rozdział/podrozdział/cel/działanie) 

Proponowane 
zmiany (treść) 

Uzasadnienie 

1. 
2. 

3. Inne wnioski i uwagi 

Uwaga: . 
Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia mJ.l,*&M.. (liczy się 
data wpływu/stempla pocztowego), osobiście, pocztą faksem, mailem na adres: 

Urząd Miasta Włocławek 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego 
Urząd Miasta Włocławek 
ul. Kościuszki 12 
87-800 Włocławek 
Fax: 54 414 49 55, e-mail: mkarbowska@um.wloclawek.pl 

mailto:mkarbowska@um.wloclawek.pl

