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I. Wprowadzenie
Podmioty

prowadzące

działalność

pożytku

publicznego

są

społecznie

użyteczne

i stanowią ważne ogniwo w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz pomagają
w rozwiązywaniu problemów społecznych swoich członków i mieszkańców miasta Leszna.
Cechuje je niezależność, spontaniczność, innowacyjność oraz dobre rozpoznanie potrzeb
środowiska, w którym działają.

Społeczny charakter podejmowanych przez nie działań

powoduje, iż Samorząd Miasta

Leszna kształtując politykę społeczną widzi w nich partnera w zaspokajaniu potrzeb lokalnej
społeczności.

Współpraca Samorządu Miasta nie ogranicza się jedynie do udzielania finansowego wsparcia,
obejmuje ona także wspieranie organizacji w zakresie rzeczowym oraz merytorycznym oraz
wzajemną wymianę myśli, informacji i doświadczeń.

Program współpracy Samorządu Miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego powstał w oparciu o przepisy „Ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie” oraz o doświadczenia samorządu w realizacji różnych form współpracy,
w celu stworzenia ram współpracy pomiędzy lokalnym samorządem a organizacjami.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
2) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy organów samorządowych
miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014”;
3) Zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadanie określone w art. 4 ustawy;
4) Organizacji/ Podmiotu Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
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5) Organach Samorządowych Miasta Leszna / Miasto Leszno – należy przez to rozumieć
Radę Miejską Leszna, Prezydenta Miasta Leszna oraz Jednostki Organizacyjne
podległe Prezydentowi Miasta Leszna.
Program obejmuje współpracę Organów Samorządowych Miasta Leszna z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz Miasta Leszna i jego mieszkańców.

II. Cel główny i cele szczegółowe
Cel główny
Celem głównym programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta Leszna,
poprzez wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze
pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych.

Cele szczegółowe


zwiększenie dostępności do form pomocy dla osób i grup znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.



umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie i lokalną wspólnotę,



stworzenie warunków do powstania nowych oraz umocnienie istniejących lokalnych
działań, inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.



zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w mieście,



integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,



umożliwianie prezentacji dorobku III sektora i promowanie jego osiągnięć,
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udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków, pochodzących z Unii Europejskiej
lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Miasta Leszna.

III. Zasady współpracy
Współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości
oznacza, że Organy Samorządowe Miasta Leszna, respektując odrębność i suwerenność
zorganizowanych form organizacyjnych społeczności lokalnej, uznając ich prawo do
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań
publicznych, współpracują z podmiotami Programu, a także wspierają ich działalność oraz
umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;

2) suwerenności stron
oznacza, że relacje pomiędzy Miastem Leszno a organizacjami pozarządowymi kształtowane
będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;

3) partnerstwa
oznacza, że dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie
zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

4) efektywności
oznacza, że wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań
publicznych;

5) uczciwej konkurencji
oznacza, że wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno
przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych
kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań

i podejmowaniu decyzji odnośnie ich

finansowania;

6) jawności
oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Miasta Leszna z organizacjami są powszechnie
wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów
podejmowania decyzji;
7) równości szans
oznacza, dążenie do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich
wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji.
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IV. Zakres przedmiotowy
Przedmiotem współpracy Samorządu Miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego jest realizacja zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6

Program współpracy organów samorządowych miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

V. Formy współpracy
Wyróżnia się następujące formy współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Leszna a
podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego,
1) zlecanie i powierzanie zadań publicznych, po uprzednim ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert, w formie:
a) udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych gminy,
b) udzielenia dotacji na wspieranie realizacji projektów i przedsięwzięć,
2) realizacje zadań w ramach umowy o inicjatywie lokalnej na zasadach określonych w
ustawie i właściwej przedmiotowo uchwale Rady Miejskiej Leszna,
3) wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, inicjatywach i osiąganych
efektach,
4) uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez, narad, szkoleń, spotkań,
konferencji itp.
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5) wypracowanie wspólnych stanowisk, opinii, projektów poprzez tworzenie wspólnych
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
6) doskonalenie współpracy w zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym,
7) wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym
profilu działania,
8) doradztwo powołanych przez Prezydenta Rad,
9) współpraca oraz udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z
innych źródeł w szczególności poprzez informowanie o aktualnych konkursach,
10) promowania działalności organizacji pozarządowych,
11) za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności pożytku publicznego Prezydent Miasta
Leszna wyróżniać będzie najlepszych działaczy organizacji pozarządowych lub same
organizacje.

VI. Priorytetowe zadania publiczne
1.

Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:
a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa
narodowego
b. pomocy społecznej, w tym: działalność na rzecz osób starszych i
osamotnionych; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle
chorych; organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne; działania związane z
pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności; odzieży, sprzętów
gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom
bezdomnym i ubogim z miasta Leszna; działalność profilaktycznosocjalizująca dla dzieci i młodzieży, działalność na rzecz dziecka i rodziny
c. ochrony i promocja zdrowia
d. upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek organizacji
Prezydent Miasta Leszna może wskazać inne niż określone w ust.1 zadania, które
wymagają realizacji, i zlecić

organizacjom na zasadach określonych w ustawie lub

odrębnych przepisach.
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VII. Okres realizacji programu
„Program współpracy Organów Samorządowych Miasta Leszna z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2014” obowiązuje od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

VIII. Sposób realizacji programu
Odpowiednio do profilu działania jednostki uprawnione przez Prezydenta Miasta Leszna
prowadzą pełną dokumentację dotyczącą współpracy z podmiotami działającymi w sferze
pożytku publicznego, udzielają porad, informacji, instruktażu, konsultują zagadnienia
dotyczące III sektora, prowadzą rejestr w/w podmiotów i in.

Współpraca Organów Samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w ramach Programu
obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym, w tym:

1) Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywające się według następujących zasad:
a) zlecanie realizacji zadań Miasta Leszna organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane
zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych,
b) otwarty konkurs ofert ogłasza Prezydent Miasta Leszna,
c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego
ogłoszenia,
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
− w Biuletynie Informacji Publicznej,
− na stronie internetowej Miasta Leszna,
− na tablicy ogłoszeń,
e) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta
Leszna,
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f) złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają
wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników właściwego
Wydziału i/lub właściwej jednostki organizacyjnej Miasta Leszna,
g) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje
Prezydent Miasta Leszna, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
h) zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Leszna rozstrzygnięcia konkursu jest podstawą
do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących
współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz
jej rozliczenia,
i) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Miasta Leszna: w Biuletynie
Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń,
2) Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek tej organizacji
– zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym odbywa się na zasadach i
trybie określonych w art. 19a ustawy.
3) Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z
zasadami wynikającymi z ustawy.

IX. Wysokość środków planowanych na realizację Programu
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku
2014 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem określa uchwała
budżetowa.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w trybie art.19a ustawy, stanowi najwyżej 20% zaplanowanych w budżecie Miasta Leszna
na rok 2014 środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i
inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

X. Sposób oceny realizacji programu
1. Realizacja Programu zakłada następujące efekty i rezultaty:
a. Powstanie lokalnych

kompleksowych

mieszkańców miasta Leszna.
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b. Zwiększenie

profesjonalizmu

pozarządowych

w

zakresie

pracowników
realizowania

samorządu

i

organizacji

kompleksowych

programów

skierowanych na rozwiązanie problemów społecznych.
c. Upowszechnianie modelu realizacji zadań w drodze do współpracy sektora
obywatelskiego z administracją publiczną.
d. Zwiększenie poziomu środków z zewnątrz (w tym unijnych) pozyskiwanych
na działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta
Leszna.
e. Przejrzysty i sprawny przepływ informacji.
f. Zwiększenie dostępności do nośników informacji dla organizacji pożytku
publicznego.
g. Systematyczna poprawa warunków (lokalowych, technicznych) działalności
podmiotów pracujących w sferze pożytku publicznego.
h. Ugruntowanie pozytywnego wizerunku podmiotów działających w sferze
pożytku publicznego oraz kształtowanie zintegrowanego zaplecza społecznego
i idei wolontariatu.
2. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
a. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
c. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość
organizacji,
d. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym liczba organizacji,
e. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależnych od organizacji,
f. beneficjenci zrealizowanych zadań – (wielkość grupy odbiorców),
g. wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w
realizację zadań publicznych,
h. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
i. liczba złożonych wniosków na realizację Inicjatywy Lokalnej,
j. liczba podpisanych umów na realizację Inicjatywy Lokalnej.

11

Program współpracy organów samorządowych miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014

XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o sposobie przebiegu
konsultacji
Roczny program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
każdorazowo zostaje opracowany po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i
podmiotami w sposób określony w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Leszna w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
statutowej.

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1. Celem wyboru ofert do realizacji

Prezydent Miasta Leszna powołuje komisje

konkursowe właściwe dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursów,
w składzie:
a. przedstawiciel Prezydenta Miasta,
b. reprezentant wydziału właściwego dla zakresu spraw będących przedmiotem
konkursu,
c. dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych dla zakresu
spraw będących przedmiotem konkursu – wskazanych przez Prezydenta
Miasta Leszna,
d. w pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisje konkursowe działają w oparciu o przyjęty przez Prezydenta Miasta Leszna w
drodze Zarządzenia regulamin, w zgodzie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Komisje tworzone będą wspólnie dla obszarów
działalności pożytku publicznego określonych w przedmiocie współpracy pkt. IV
niniejszego programu.
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2. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 w przypadkach określonych w
art. 15 ust. 2 da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Powołanie i zasady działania komisji konkursowej na realizacje zadań w ramach
inicjatywy lokalnej określone zostały w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Leszna.

XIII. Postanowienia końcowe
1.

Prezydent Miasta Leszna w terminie do 30 kwietnia 2015 roku przedłoży Radzie
Miejskiej Leszna sprawozdanie z realizacji Programu,

2.

Sprawozdanie z realizacji Programu będzie opublikowane na stronie internetowej
Miasta Leszna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

3.

Organizacja otrzymująca środki finansowe w formie dotacji zobowiązana jest do
stosowania polityki informacji i promocji zgodnie z „Wytycznymi dla
beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i
promocji” stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr
35/2012.

4.

W umowach o dofinansowanie można zawierać dodatkowe formy promocji.

5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają
odpowiednio

przepisy

ustawy

o

działalności

i o wolontariacie oraz przepisy powiązane.
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