UCHWAŁA NR 138.XVIII.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 rok".
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 rok", stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski
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Załącznik
do uchwały nr 138.XVIII.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 24 listopada 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JELENIEJ GÓRY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
DZIAŁALNOĝCI POĩYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

Jelenia Góra, 2015 rok
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PREAMBUŁA
„Program współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działalnoĞci poĪytku publicznego na 2016 rok” opiera siĊ o konstytucyjną zasadĊ
pomocniczoĞci i ma byü wsparciem dla procesu budowy społeczeĔstwa obywatelskiego
w Jeleniej Górze. Jego realizacja ma słuĪyü wzrostowi poziomu aktywnoĞci obywatelskiej
mieszkaĔców, rozwojowi kapitału społecznego oraz tworzeniu solidarnego społeczeĔstwa
angaĪującego siĊ w realizacjĊ wspólnie okreĞlonych celów opartych o wspólne wartoĞci.
Program okreĞla podstawowe zasady współpracy Miasta z sektorem organizacji
pozarządowych. Został stworzony przez Miasto i przedstawicieli tego sektora i wypływa
z doĞwiadczeĔ dotychczasowej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działalnoĞci poĪytku publicznego oraz dobrych krajowych praktyk w tym
zakresie, nakreĞlając i nadając ramy tej współpracy na 2016 rok.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroü w „Programie współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działalnoĞci poĪytku publicznego na 2016 rok”, jest mowa o:
1) ustawie - rozumie siĊ przez to ustawĊ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoĞci
poĪytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z póĨn. zm.),
2) MieĞcie - rozumie siĊ przez to Miasto Jelenią GórĊ,
3) Prezydencie - rozumie siĊ przez to Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
4) Programie - rozumie siĊ przez to „Program współpracy Miasta Jeleniej Góry
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalnoĞci poĪytku
publicznego na 2016 rok”,
5) Podmiotach Programu - rozumie siĊ przez to organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Celem głównym współpracy Miasta z Podmiotami Programu jest aktywizacja i integracja
lokalnej społecznoĞci w celu budowy i rozwoju społeczeĔstwa obywatelskiego
oraz umacniania dialogu społecznego oraz realizacja wizji Miasta okreĞlonej w Strategii
rozwoju Miasta poprzez:
- zwiĊkszenie zaangaĪowania mieszkaĔców Jeleniej Góry w Īycie publiczne, w tym
w rozwiązywanie problemów lokalnych;
Id: E8C59A95-30A9-4990-AAD1-8EC0601586CE. Uchwalony

Strona 3

- szersze uspołecznienie procesów decyzyjnych i wykonawczych w MieĞcie oraz
zwiĊkszenie udziału Podmiotów Programu w realizacji zadaĔ publicznych;
- wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego Podmiotów Programu
działających na terenie Miasta;
- wzmocnienie kapitału społecznego Miasta;
- zwiĊkszenie efektywnoĞci usług publicznych Ğwiadczonych przez Miasto;
- promocjĊ i organizacjĊ wolontariatu;
- działalnoĞü na rzecz integracji i edukacji miĊdzypokoleniowej.
2. Cele szczegółowe:
1) umacnianie w ĞwiadomoĞci społecznej poczucia odpowiedzialnoĞci za rodzinĊ
i wspólnotĊ lokalną oraz jej tradycje;
2) tworzenie warunków do zwiĊkszenia aktywnoĞci społecznej;
3) rozwijanie róĪnorodnych form i metod dialogu obywatelskiego z mieszkaĔcami Miasta;
4) prowadzenie działaĔ informacyjnych kierowanych do mieszkaĔców Jeleniej Góry;
5) uzupełnianie działaĔ Miasta przez zaangaĪowanie Podmiotów Programu do udziału
w realizacji zadaĔ samorządu lokalnego, w tym przez partnerstwa projektowe i lokalne;
6) zapewnianie efektywnego wykonywania zadaĔ publicznych Miasta wynikających
z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizacjĊ Podmiotów Programu;
7) poprawa jakoĞci Īycia mieszkaĔców Jeleniej Góry, bez wzglĊdu na wiek, płeü,
pochodzenie społeczne i etniczne oraz niepełnosprawnoĞü;
8) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących Podmiotów Programu, powstawania
nowych Podmiotów Programu i inicjatyw obywatelskich, w tym związanych
z ekonomią społeczną;
9) udział

Podmiotów

Programu

w

działaniach

podejmowanych

przez

Miasto,

a dotyczących współpracy miĊdzynarodowej w szczególnoĞci współpracy z miastami
partnerskim Miasta;
10) promocja i organizacja wolontariatu poprzez wspieranie działaĔ mających na celu
krzewienie idei wolontariatu wĞród młodzieĪy i dorosłych;
11) upowszechnianie i rozwój nowych form dialogu pomiĊdzy Podmiotami Programu,
a Miastem.
III. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Miasta z Podmiotami Programu odbywaü siĊ bĊdzie na zasadach:
1)

subsydiarnoĞci

-

rozumianej

jako

naturalne

prawo

społecznoĞci

lokalnej

do samodecydowania oraz samodzielnej realizacji zadaĔ uznanych przez nią
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za istotne, regulującej podział ról i obowiązków miĊdzy sektorem administracji
samorządowej, a sektorem organizacji pozarządowych, skupiającym aktywnych
mieszkaĔców Jeleniej Góry zdolnych do realizacji czĊĞci zadaĔ publicznych, którego
podstawą jest zwiĊkszanie zaangaĪowania obywateli w realizacjĊ przedmiotowych
zadaĔ;
2) suwerennoĞci stron - rozumianej jako niezbywalne prawo obywateli do niezaleĪnoĞci
wzglĊdem władzy publicznej przejawiającej siĊ samodzielnym i nieskrĊpowanym
prawem okreĞlania problemów stojących przed społecznoĞcią lokalną oraz
poszukiwaniem optymalnych dla tej społecznoĞci moĪliwoĞci ich rozwiązania;
3) partnerstwa

stron

-

rozumianego

jako

fundament

współpracy

równych

i niezaleĪnych podmiotów w zakresie definiowania problemów społecznoĞci lokalnej
oraz

poszukiwania

najlepszych

modeli

ich

rozwiązania.

Partnerstwo

to współdziałanie, współdecydowanie, współodpowiedzialnoĞü, to wspólne dąĪenie
do polepszania jakoĞci Īycia mieszkaĔców Jeleniej Góry poprzez odpowiedzialnoĞü
wzglĊdem partnerów za działania podejmowane przez sektor pozarządowy
i administracjĊ samorządową. Wszelkie podejmowane wspólnie działania wiąĪą
siĊ tym samym z ponoszeniem przez partnerów współpracy odpowiedzialnoĞci
wzglĊdem mieszkaĔców;
4) efektywnoĞci - rozumianej jako dąĪenie obu sektorów: pozarządowego i administracji
samorządowej do maksymalizacji korzyĞci mieszkaĔców z realizowanych wspólnie
zadaĔ publicznych;
5) uczciwej konkurencji - rozumianej jako stosowanie we współpracy jednakowych
i transparentnych zasad obejmujących w równym stopniu wszelkie podmioty
współpracy;
6) jawnoĞci - rozumianej jako nieustanne dąĪenie do zwiĊkszenia przejrzystoĞci
wszelkich działaĔ realizowanych wspólnie przez Miasto i Podmioty Programu. Strony
współpracy zobowiązane są do informowania siĊ o wszelkich działaniach w jej
zakresie oraz udostĊpniania wiedzy na temat Ğrodków i działaĔ na rzecz realizacji
zadaĔ publicznych skierowanych do mieszkaĔców Jeleniej Góry.
IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy Miasta z Podmiotami Programu bĊdzie:
1) realizacja Strategii rozwoju Miasta;
2) realizacja „Programu DziałaĔ na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2018
DOMINO III”;
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3) realizacja załoĪeĔ poradnika modelowej współpracy administracji publicznej
i organizacji pozarządowych;
4) realizacja zadaĔ publicznych Miasta okreĞlonych w ustawach, szczególnie w ustawie
o działalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym
zadaniom samorządu o charakterze współpracy finansowej i niefinansowej;
5) identyfikowanie waĪnych potrzeb społecznych oraz wypracowywanie rozwiązaĔ
dotyczących zaspokajania tych potrzeb;
6) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalnoĞci statutowej organizacji.
V. FORMY WSPÓŁPRACY I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Współpraca odbywaü siĊ bĊdzie, poprzez:
1) zlecanie podmiotom prowadzącym działalnoĞü poĪytku publicznego realizacjĊ zadaĔ
publicznych, o których mowa w Programie, na zasadach okreĞlonych w ustawie;
2) współdziałanie w pozyskiwaniu przez Podmioty Programu Ğrodków finansowych
z innych Ĩródeł, a w szczególnoĞci, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
3) udział Podmiotów Programu w działaniach programowych władz samorządowych
Miasta;
4) wzajemne informowanie siĊ o planowanych kierunkach działalnoĞci;
5) udostĊpnianie

na

preferencyjnych

warunkach

lokali

komunalnych,

sal

konferencyjnych i sprzĊtu technicznego, w celu realizacji przez Podmioty
Programu zadaĔ statutowych;
6) pozyskiwanie nieruchomoĞci dla realizacji swoich celów statutowych na zasadach i w
oparciu o przepisy prawa, w tym takĪe miejscowego, w formach prawem
przewidzianych, wykazując przy tym, iĪ cele te mieszczą siĊ w katalogu celów
publicznych i są zbieĪne z zadaniami własnymi Miasta;
7) realizacjĊ inicjatyw lokalnych na zasadach okreĞlonych w ustawie i uchwale
nr 243.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacjĊ zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze opiniotwórczo - doradczym oraz
inicjatywnym, oraz wspieranie działaĔ Rady DziałalnoĞci PoĪytku Publicznego Miasta
Jeleniej Góry;
9) upowszechnianie i promowanie działalnoĞci Podmiotów Programu, m.in. poprzez
współorganizowanie Jeleniogórskich Targów Organizacji Pozarządowych;
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10) promowanie działalnoĞci Podmiotów Programu przez obejmowanie honorowym
patronatem Prezydenta przedsiĊwziĊü realizowanych przez Podmioty Programu;
11) współorganizowanie konferencji, szkoleĔ oraz forów tematycznych z Podmiotami
Programu na rzecz dialogu obywatelskiego;
12) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy Podmiotów Programu w skali
regionalnej, ponadregionalnej i miĊdzynarodowej;
13) podnoszenie poziomu wiedzy i ĞwiadomoĞci Podmiotów Programu w zakresie:
moĪliwoĞci uczestnictwa w tworzeniu polityk publicznych, istniejących form
współpracy finansowej i niefinansowej oraz inicjatyw obywatelskich poprzez
publikacje, kampanie, spotkania, szkolenia, warsztaty;
14) prowadzenie „Mapy AktywnoĞci” - wykazu Podmiotów Programu;
15) prowadzenie zakładki dla Podmiotów Programu na stronie internetowej Miasta;
16) wystawianie rekomendacji Podmiotom Programu;
17) udostĊpnianie miejsc do zamieszczenia ogłoszeĔ lub informacji dla Podmiotów
Programu;
18) konsultowanie z Podmiotami Programu lub Radą DziałalnoĞci PoĪytku Publicznego
Miasta Jeleniej Góry projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalnoĞci statutowej tych Podmiotów;
19) konsultowanie z Podmiotami Programu i Radą DziałalnoĞci PoĪytku Publicznego
Miasta Jeleniej Góry kryteriów oceny ofert złoĪonych w ramach ogłoszonych
otwartych konkursów ofert na zadania wynikające z Programu.
2. Miasto, w celu zapewnienia realizacji projektów istotnych z punktu widzenia mieszkaĔców
Miasta, udzieli pomocy Podmiotom Programu, prowadzącym działalnoĞü poĪytku
publicznego, w pozyskiwaniu Ğrodków z innych Ĩródeł niĪ budĪet Miasta. Wsparcie
dotyczyü bĊdzie szczególnie pozyskiwania Ğrodków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
3. Pomoc Miasta w zakresie okreĞlonym w pkt. 2 obejmowaü bĊdzie, w szczególnoĞci:
1) informowanie o potencjalnych Ĩródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;
2) opiniowanie wniosków o dotacje ze Ĩródeł zewnĊtrznych;
3) promowanie ciekawych projektów, mogących uzyskaü Ğrodki ze Ĩródeł zewnĊtrznych;
4) organizowanie szkoleĔ i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje.

Id: E8C59A95-30A9-4990-AAD1-8EC0601586CE. Uchwalony

Strona 7

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Współpraca Miasta z Podmiotami Programu dotyczyü bĊdzie działaĔ w zakresie:
1) wspierania procesu budowy społeczeĔstwa obywatelskiego:
a) działalnoĞci wspomagającej rozwój wspólnot i społecznoĞci lokalnych;
b) upowszechniania i ochrony wolnoĞci i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a takĪe działaĔ wspomagających rozwój demokracji;
c) działalnoĞci na rzecz Podmiotów Programu;
d) zwiĊkszania zakresu partycypacji obywatelskiej;
2) oĞwiaty i edukacji:
a) organizowania opieki nad dzieümi do lat 3;
b) organizowania wypoczynku dzieci i młodzieĪy, zwłaszcza pochodzących
ze Ğrodowisk ubogich, a takĪe dla dzieci wymagających wsparcia opiekuĔczego;
c) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieĪy, poprzez organizacjĊ zajĊü
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
w Ğwietlicach szkolnych i Ğrodowiskowych;
d) rozwoju społeczeĔstwa obywatelskiego, w szczególnoĞci poprzez wspieranie
inicjatyw mających na celu edukacjĊ prawną, społeczną i obywatelską;
e) wspierania działaĔ rozbudzających patriotyzm;
f) organizowania i promowania edukacji osób dorosłych, zwłaszcza wĞród seniorów;
g) integracji Ğrodowiska seniorów;
h) wspierania działaĔ na rzecz zwiĊkszenia uczestnictwa w Īyciu społecznym
i aktywnoĞci zawodowej seniorów poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria;
i) wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieĪy z rodzin uboĪszych
w zakresie równego dostĊpu do edukacji;
j) wspierania tworzenia miejsc spotkaĔ dzieci, młodzieĪy i dorosłych;
3) pomocy społecznej, działalnoĞci na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
działalnoĞci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej:
a) zapewnienia schronienia, posiłku i pomocy materialnej i rzeczowej osobom tego
pozbawionym;
b) zapewnienia pomocy osobom zagroĪonym wykluczeniem społecznym;
c) organizowania i Ğwiadczenia usług opiekuĔczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania;
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d) prowadzenia specjalistycznego wsparcia i poradnictwa, w tym tworzenie pokoi
interwencji kryzysowej;
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze art. 35a ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póĨn. zm.);
f) promocji zatrudnienia i wprowadzania nowych form aktywizacji społecznej
i zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagroĪonych wykluczeniem
społecznym,

w tym

wspieranie i promocja ekonomii społecznej

wĞród

mieszkaĔców, jednostek samorządu terytorialnego oraz Podmiotów Programu;
g) współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry w zakresie działaĔ na rzecz osób
niepełnosprawnych;
h) upowszechnienia informacji istotnych dla osób niepełnosprawnych, poprzez
prowadzenie Punktu Informacji;
i) stopniowego dostosowania stron internetowych Miasta i jednostek podległych
dla potrzeb osób niewidomych i słabo widzących oraz głuchych i głuchoniemych;
j) promowania i wspierania idei ekonomii społecznej;
k) wspierania działaĔ na rzecz integracji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
l) wspierania działaĔ na rzecz osób w podeszłym wieku;
ł) wspierania działaĔ na rzecz aktywnej pomocy podczas szukania pracy i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych;
4) rozwiązywania problemów uzaleĪnieĔ:
a) prowadzenia zajĊü terapeutycznych dla osób uzaleĪnionych i ich rodzin;
b) prowadzenia punktów konsultacyjnych;
c) prowadzenia

działaĔ

profilaktycznych

i

edukacyjnych,

skierowanych

do mieszkaĔców Miasta ze szczególnym uwzglĊdnieniem dzieci i młodzieĪy;
d) profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych wĞród dzieci
i młodzieĪy m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i pedagogów szkolnych;
e) przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieĞniczej;
f) prowadzenia działaĔ wobec uzaleĪnionych rodziców lub opiekunów na terenie
Miasta oraz uĞwiadamiania o konsekwencjach ich postĊpowania wobec rodzin;
g) prowadzenia szkoleĔ, warsztatów, spotkaĔ informujących o skutkach uzaleĪnieĔ:
fizjologicznych, psychicznych i społecznych;
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5) ochrony i promocji zdrowia:
a) działaĔ wspierających i promujących zdrowy styl Īycia mieszkaĔców Miasta oraz
zachowaĔ prozdrowotnych, adresowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieĪy oraz
osób starszych i osób niepełnosprawnych;
b) podnoszenia ĞwiadomoĞci zdrowotnej mieszkaĔców Miasta, poprzez działania
informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne, w szczególnoĞci w zakresie takich
chorób, jak: AIDS, choroby nowotworowe, choroby cywilizacyjne, choroby
społeczne;
c) promocji honorowego krwiodawstwa i idei oddawania szpiku;
d) edukacji mieszkaĔców Miasta w zakresie praw pacjenta;
6) kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa:
a) wspierania inicjatyw artystycznych mających szczególne znaczenie dla kultury
Miasta i regionu;
b) wzbogacania oferty kulturalnej Miasta;
c) popularyzacji i ochrony tradycji kultury regionu ze szczególnym uwzglĊdnieniem
folkloru i dziedzictwa kulturowego, przywrócenia dawnych punktów widokowych
oraz miejsc związanych z przeszłoĞcią;
d) podejmowania działaĔ na rzecz upowszechniania turystyki edukacyjnej wĞród
mieszkaĔców, ze szczególnym uwzglĊdnieniem dzieci i młodzieĪy;
e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielĊgnowania polskoĞci
oraz rozwoju ĞwiadomoĞci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) szkolenia sportowego dzieci, młodzieĪy i osób niepełnosprawnych;
g) organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych i turystyczno - krajoznawczych,
w tym z udziałem osób niepełnosprawnych;
h) organizowania rajdów, spacerów, wycieczek, gier miejskich upowszechniających
wiedzĊ o MieĞcie i regionie;
i) ochrony zabytków i ich wykorzystania w promocji Miasta;
j) promowania i wspierania działaĔ na rzecz rozwoju produktu lokalnego;
k) wspierania działaĔ i inicjatyw turystycznych promujących Miasto;
l) wspierania przy wyznaczaniu nowych szlaków turystycznych, rowerowych,
wspinaczkowych i innych;
7) ochrony Ğrodowiska:
a) wspierania edukacji ekologicznej mieszkaĔców Miasta, w szczególnoĞci w zakresie
wdraĪania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach;
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b) promocji działaĔ na rzecz ochrony Ğrodowiska;
c) prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez bezpoĞredni kontakt dzieci i młodzieĪy
ze Ğrodowiskiem naturalnym;
d) ochrony wybranych obiektów przyrodniczych;
e) wspierania działaĔ na rzecz poprawy estetyki i uroku Miasta;
8) ratownictwa i ochrony ludnoĞci, porządku i bezpieczeĔstwa publicznego, pomocy
ofiarom katastrof, klĊsk Īywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą:
a) prowadzenia i udziału w akcjach ratowniczych na terenie Miasta w sytuacjach
zagroĪeĔ Īycia, zdrowia, mienia, Ğrodowiska, zagroĪeĔ powszechnych, katastrof
naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i zatopieĔ;
b) uczestniczenia w monitorowaniu zagroĪeĔ;
c) uczestniczenia w ewakuowaniu poszkodowanej ludnoĞci i mienia;
d) uczestniczenia Podmiotów Programu w szkoleniach, üwiczeniach organizowanych
przez Miasto;
e) zapewnienia bezpieczeĔstwa osobom przebywającym w górach i nad wodą poprzez
wspieranie ratownictwa górskiego i wodnego;
f) informowania ludnoĞci o istniejących zagroĪeniach oraz sposobach ochrony przed
nimi;
9) zwiĊkszania udziału dzieci i młodzieĪy w Īyciu społecznoĞci lokalnej:
a) działalnoĞci na rzecz aktywizacji społecznej i obywatelskiej oraz integracji dzieci
i młodzieĪy;
b) wspierania działalnoĞci na rzecz dzieci i młodzieĪy zagroĪonej marginalizacją
społeczną;
c) promocji sztuki i kultury tworzonej przez dzieci i młodzieĪ bądĨ do niej
adresowanej;
d) organizowania szkoleĔ, warsztatów, seminariów etc. wspierających proces edukacji
pozaformalnej dzieci i młodzieĪy;
e) propagowania wiedzy o regionie oraz ĞwiadomoĞci miejsca pochodzenia wĞród
dzieci i młodzieĪy oraz krajów Unii Europejskiej i całego Ğwiata;
f) wspierania działaĔ dzieci i młodzieĪy na rzecz społecznoĞci lokalnych.
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VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany bĊdzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
VIII. WYSOKOĝû ĝRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĉ PROGRAMU
WysokoĞü Ğrodków planowanych na realizacjĊ Programu wynosi 1.650.000 zł.
IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. WłaĞciwa komórka organizacyjna UrzĊdu Miasta Jelenia Góra na bieĪąco gromadzi
i prowadzi analizĊ uwag, wniosków, opinii i informacji, dotyczących realizacji Programu,
od Podmiotów Programu i wszystkich zainteresowanych jego wykonywaniem.
2. W terminie do dnia 31 lipca 2016 r. właĞciwa komórka organizacyjna UrzĊdu Miasta
Jelenia Góra sporządza ocenĊ stanu realizacji Programu za I półrocze 2016 r.
3. Ocena stanu realizacji Programu za I półrocze 2016 r. opracowana zostanie w oparciu
o zebrane

dane,

stwierdzone uchybienia oraz stopieĔ wykorzystania

Ğrodków

przeznaczonych na jego realizacjĊ.
4. W terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. właĞciwa komórka organizacyjna UrzĊdu Miasta
Jelenia Góra sporządza ocenĊ stanu realizacji Programu za II półrocze 2016 r.
5. Ocena stanu realizacji Programu za II półrocze 2016 r. opracowana zostanie w oparciu
o zebrane

dane,

stwierdzone uchybienia oraz stopieĔ wykorzystania

Ğrodków

przeznaczonych na jego realizacjĊ.
6. Ocena realizacji Programu powinna zawieraü:
a) liczbĊ ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadaĔ publicznych;
b) liczbĊ złoĪonych ofert przez Podmioty Programu w otwartych konkursach ofert
na realizacjĊ zadaĔ publicznych;
c) liczbĊ zawartych umów przez Miasto z Podmiotami Programu na realizacjĊ zadaĔ
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;
d) wysokoĞü kwot dotacji udzielonych Podmiotom Programu przez poszczególne komórki
organizacyjne UrzĊdu Miasta Jeleniej Góry;
e) wysokoĞü Ğrodków finansowych zaangaĪowanych przez Podmioty Programu w realizacjĊ
zadaĔ publicznych;
f) liczbĊ ofert złoĪonych przez Podmioty Programu na realizacjĊ zadaĔ publicznych w trybie
art. 19 a ustawy;
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g) liczbĊ umów zawartych przez Miasto z Podmiotami Programu na realizacjĊ zadaĔ
publicznych w trybie art. 19 a ustawy;
h) liczbĊ adresatów zadania publicznego;
i) liczbĊ Podmiotów Programu podejmujących zadanie publiczne po raz pierwszy;
j) liczbĊ partnerstw zawartych przez Miasto z Podmiotami Programu;
k) liczbĊ Podmiotów Programu wchodzących w skład prac komisji konkursowej;
l) liczbĊ udostĊpnionych na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych.
7. Informacje o ocenach stanu realizacji Programu za I i II półrocze 2016 r. przedłoĪone
zostaną Prezydentowi, Radzie Miejskiej Jeleniej Góry, Radzie DziałalnoĞci PoĪytku
Publicznego Miasta Jelenia Góra oraz umieszczone na stronie Miasta i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
8. Oceny stanu realizacji Programu za I i II półrocze 2016 r. stanowiü bĊdą podstawĊ
do opracowania sprawozdania z realizacji Programu.
X.

INFORMACJA

O

SPOSOBIE

TWORZENIA

PROGRAMU

ORAZ

PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Program opracowany został na podstawie:
1) Strategii rozwoju Miasta;
2) sprawozdaĔ z wykonanych Programów w latach poprzednich;
3) zebranych wniosków i propozycji zapisów w zakresie objĊtym Programem ze strony
Wydziałów UrzĊdu Miasta Jelenia Góra, jednostek organizacyjnych Miasta oraz
Podmiotów Programu.
2. Projekt Programu został skierowany do konsultacji zgodnie z uchwałą nr 17/IV/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie okreĞlenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnoĞci poĪytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoĞci statutowej tych organizacji. W odpowiedzi opiniĊ
i uwagi złoĪyła jedna organizacja pozarządowa.
3. W dniach 08.06.2015 r. i 28.09.2015 r. odbyły siĊ dwa spotkania z Podmiotami Programu,
których celem była prezentacja i omówienie projektu Programu. Organizatorem spotkaĔ
było Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy udziale Miasta.
4. ZłoĪone uwagi i propozycje zapisów uzupełniły projekt Programu.
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XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, powołuje
zarządzeniem Prezydent.
2. Komisje konkursowe powoływane są oddzielenie do kaĪdego otwartego konkursu ofert.
3. Po ukazaniu siĊ informacji Prezydenta o naborze ofert, Podmioty Programu wskazują
osoby do składu Komisji konkursowej w terminie10 dni od dnia ogłoszenia otwartego
konkursu ofert.
4.

Prezydent

powołując

KomisjĊ

konkursową

wskazuje

jej

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego, biorąc pod uwagĊ propozycje Podmiotów Programu.
5. Posiedzenie Komisji konkursowej jest waĪne, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa
jej składu.
6. Komisja konkursowa z kaĪdego posiedzenia sporządza protokół z opinią na temat
złoĪonych ofert w otwartym konkursie ofert. Protokół podpisują wszyscy jej członkowie
obecni na posiedzeniu.
7. Za udział w posiedzeniach Komisji konkursowych jej członkom nie przysługuje
wynagrodzenie i zwrot kosztów podróĪy.
8. Komisja konkursowa rozwiązuje siĊ z chwilą rozstrzygniĊcia otwartego konkursu ofert.
9. ObsługĊ administracyjno - biurową oraz dokumentacjĊ związaną z procedurą powołania
i pracą Komisji konkursowej prowadzi komórka organizacyjna prowadząca postĊpowanie
konkursowe.
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