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I. wsTĘP

Samoľząd Miasta Żyrardowa rea|izuje Swoje zadania poprzez kształtowanie rozwoju

społeczności lokalnych we współpracy Z oÍganizacjami pozarząđorymi i podmiotami

prowadząaymi działalność pożýku publicznego' skupiającymi ludzi aktywnych i wrażliwych

na sprawy społeczne. W naszym mieście Zaľejestrowanych jest 88 organizacji

pozarząđowch, z czego 64 działają aktywnie. Ich działalnośi koncentruje się nie tylko na

pogłębianiu zainteresowań swoich członków, ale i wokół istotnych problemów społecznych.

Sektor pozarządow w Żytardowie znacząco wpływa na jakośő zycia konkľetnych grup

społecznych, a ptzez to całej wspólnoty samoľządowej. Podejmując waŻne społecznie

działania, instytucje obywatelskię rozbudzają świadomośó społeczną, kształtują postawy

obywatelskie i przyczyniają się do rozwoju demokľacji.

Samorząd Miasta, dostľzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektoľa

pozarządowego, uznaje je za ľównoľzędnych paľtnerów i razem z nimi realizować będzie

W znaczone działania na r ze cz mi e s zkańcó w.

Progľam Współpľacy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarząđowymi na rok 2018

powstał na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dĺia 24 kwietniaŻ003 t. o działalności pożytku

publicznego i o wolontaľiacie (Dz. IJ. z 2016 r. poz. 1817 z pőźn. zm.), noľmującej

zagadnienia dotyczące zasađ i form współpľacy oľganów administľacji publicznej z sektorem

pozarządovĺym. Powstając na drodze dialogu społecznego, z dziaŁającymi na terenie Miasta

podmiotami pozarządowymi jest pewnego rodzaju umową społeczną pomiędzy Miastem

Ży r ańőw i ot ganizacj ami P ozarządowy mi.

Progľam okľeśla cele, zasady i formy oraz zakres pľzedmiotowy współpracy Samorządu

Miasta Żyrardowa z otganizacjami. Zawiera pľiorytetowe zadania publiczne, któľe będą

pľzedmiotem współpľacy. okľeśla formy realizaď1i pľogramu' ewaluacji, informację

o sposobie twoľzenia progľamu' pľzebiegu konsultacji a takŻe tľybie powoływania i zasadach

działaniakomisji konkursowych do opiniowania ofert w otwaľtych konkursach ofeľt.
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II. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Roczny Program współpľacy określa pľiorýetowę zadania publiczne, których rcalizację

Miasto będzie wspierać w 2018 roku.

2. Przedmiotem Programu jest realizacja części zadan publicznych o chaľakterze lokalnym,

realizowana pÍzez Samorząd Żytardowa, nie zastĺzeŻona ustawami na Ízecz innych organów

administracj i publicznej.

3. Spodziewanym efektem współpľacy z organizacjami pozarządowymi jest zaspokajanie

potrzeb społecznych w procesie realizacji zadań administľacji publicznej wynikających

z ustawy.

4. Ilekroć w Pľogľamie jest mowa o ''organizacjach Pozarząđowych'', rozumie się przez to

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

osoby pľawne lub jednostki oľganizacyjne nieposiadające osobowości pľawnej, którym

odrębna ustawa przyznaje zdolnośó prawną' w tym fundacje i stowaľzyszenia oľaz podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontaľiacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku otaz ptzeznaczają

całośó dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
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III.CELE PROGRAMU

Cel główny: Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samoľZądem a organizacjami

pozarządowmi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potľzeb mieszkańców oÍaz wzmacnianiu

ľoli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Cele szczegółowe:

1) wspieľanie inicjatyw obywatelskich,

2) realizaĄazapisów Strategii Rozwoju Żyrardowa do ľoku 2025,

3) popľawa jakości Życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych

mieszkańcó w Żyrar dow a,

4) ľacjonalne wykorzystanie publicznych śľodków finansowych,

5 ) integracj a or ganizacji lokalnych realizujący ch zadania publiczne,

6) wzmocnienie potencjałuorganizacjipozarządowych orazrozwőj wolontariatu,

7) zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,

8) pomoc ľodzinom i osobom w tľudnej sýuacji życiowej oraz wyľównywanie szans tych

rodzin i osób,

9) twoľzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkancőw Miasta.

IV.ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpľaca Samorządu Miasta Żyrardowa z oľganizacjami Pozarządowymi oraz innymi

podmiotamiprowadzącymi działalnośó pozýku publicznego odbywa się na zasadach:

1) Pomocniczości _ któľa oznacza, że współpÍaca organów administľacji publicznej

z oľganizacjami pozatządowymi w wykonywaniu zadan publicznych służy wspólnemu celowi

działalności dla dobľa wspólne go, poprzez zaspokajanie określonych potľzeb społecznych

a organizacje pozarządowę tľaktowane są jako partnerzy społeczni w wykonywaniu zadan

publicznych,

2) Suweľenności stľon podkreślającej instytucjonalną nieza|eŻność, organizacji

pozarządowych od organów administracj i publicznej,

3) Partneľstwa - opierającej się na ľelacji wzajemnego zaufania, a takŻe informowania

się o planowanych kieľunkach działalności i współdziałania w celu zhatmonizowania tych

dziaŁan,
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4) EfekĘwności - łączy się z nią lvymóg rzetelności i jakości wykonania zadania przez

organizacje pozaľządowe, a takżę prawidłowośó wykorzystania środków publicznych

otrzymanych na jego realizację,

5) Uczciwej konkurencjĺ _ oznaczającej wymóg udzie|ania tych samych infoľmacji

odnośnie wykonywanych działafi a takŻe obowiązek stosowania tych samych kľýeriów przy

dokonywaniu oceny tych dziaŁań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,

6) Jawności - stanowi gwarancj ę rea|izacji zadaí zgodnie Ze standardami właścilvymi

danemu zadaniu, co oznacza, Że wszystkie aspekty współpracy Miasta z organizacjami

pozarządowymi są powszeclrnie wiadome i dostępne oraz jasne i ztozumiałe w zakresie

stosowanych pľocedur i kľyteriów podejmowania decyzji.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Pľzedmiotem współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami Pozarząđowymi jest realizacja

zadan publicznych w zakresie:

l) pomocy społecznej, w tym pomocy ľodzinom i osobom w tľudnej sytuacji życiowej

oraz wyľównywania Szans tych ľodzin i osób,

2) podtrzymywania i upowszechniania tľadycji naľodowej, pielęgnowania polskości otaz

ľozwoju świadomości naľodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3) ochľony i promocji zdrowia,

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych'

5) działalnościnarzecz osób w wieku emerýalnym,

6) edukacji, oświaty i wychowania,

7) działalnościnarzecz dzięciimŁođzieŻy, w tym wypoczynku dzieci imŁodzieŻy,

8) kultury, sztuki, ochĺony dóbľ kultury i dziedzictwa naľodowego'

9) wspierania i upowszechniania kultury ťlzycznej,

l 0) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochro ny dziedzictw a przyr o dniczego,

l l ) promocj i i or ganizacj i wolontaľiatu,

1 2) pr zeciw działania uza|ężnieni o m i p ato l o g i o m spo łecznym.
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VI.FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Miasta Żyľarđowa z organizacjami Pozarządovłymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalnośó poŻýku publicznego może mieó charakteľ pozafinansowy lub

Íinansowy.

Pozafinansowe foľmy współpracy obej muj ą w szczególno ści :

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kieľunkach działalności:

l)informowanie o zadaniach publicznych, któľe będą ľealizowane przez Miasto

Żyrardőw atakŻe o ogłaszanych konkursach ofeľt, ich rozstrzygnięciach i sposobach

r ealizacji na stronie internetowej Miasta : www. zyľaľdow. pl,

2)wymianę informacji będącej podstawą pľawidłowego diagnozowania problemów

ipotrzeb mieszkańców,

3)prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach

pozarządowych đziałających na obszatze Żyrardowa na stľonie inteľnetowej Miasta:

www .pl.

4)pľomowanie działalności oľganizacji Pozarządowych poprzez; obejmowanie

patronatem Prezydenta Miasta niektóľych przedsięwzięć realizowanych przez

te organizacje,

5)udzielanie rekomendacji współpľacującym z Miastem organizacjom, któľe ubiegają się

o dofinansowanie z innych źrődeł,

6)wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych, np. w spoľządzaniu wniosków

orazw foľmie szkoleń' infoľmacji i konsultacji,

7)organizowanie spotkań o charakterze ľoboczym, dotyczących ogólnych zasad

współpľacy i konkľetnych zagadnien związanych z realizacją pľogramu'

8)oľganizowanie coľocznego Foľum podsumowującego współpľacę Miasta

z organizacjami pozarządowymi i inicjującego formy współpľacy.

Wspaľcie organizacyjne przedsięwzięć, w tym:

1 ) szkolenia podnoszące j akośó pÍacy or gaĺizacji pozarządowy ch,

2) akcje charýatywne'

3) imprezy integracyjne i ľekľeacyjno-sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz đzięci

imłodzieŻy,

4) imprezy spoľtowe i zajęcia ogólnorozwojowe w placówkach oświatowych.

2
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3. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na rea|izację zadaÍl

publicznych z innych źrodęł niŻ dotacja zbudŻetu Miasta.

4. Konsultowanie projektu Progľamu Współpracy Miasta Żyrardowa z Oľganizacjami

Pozarządovłymi.

5. Konsultowanie z otganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

działalność, poŻýku publicznego projektów aktów pľawa miejscowego w dzieđzinach

doty czący ch działalności statutowej tych ot ganizacjĹ

6. Monitoľowanie zmian aktów pľawnych dotyczących organizacji pozarządowych oľaz

informowanie oľganizacj i o wprowadzanych zmianach.

7. UŻyczanie terenów lub wynajem na prefeľencyjnych warunkach lokali użýkowych

ot ganizacj om p o zar ządo wym.

8. Użyczanie obiektów i spľzętu spoľtowego klubom sportowym i innym organizacjom

realizującym zaďania z za\<resu kultury ťĺzycznej i ochľony zdľowia.

Fĺnansowe formy wspĺĺłpľacy Miasta Żyrardowa z organízacjami Pozarządovłymi oraz

podmiotami prowadzącymi działalność poŻytku publicznego ľeguluje ustawa o działalności

pozýku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zaďania publicznego może odbywaó się

w trybie otwartego konkursu ofert, chyba Że przepisy odľębne pľzewidują inny tryb zlecania.

Współpraca o chaľakterze finansowym moŻe odbywai się w foľmach:

1) powieľzania wykonywania zadan publicznych, wÍaz z uđzieleniem dotacji

na finansowanie ich realizacii,

2) wspierania wykonywania zadaŕĺ publicznych, wraz Z udzieleniem dotacji

na dofi nansowanie ich r ealizacji.

VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

W ľoku 2018 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne, ľealizowane

ze strony Miasta przez podmioty:

1. Rada MiastaŻyrarđowa w zakľesie ustalania kierunków tej współpľacy.

2. Pľezydent Miasta Żyrardowaw zakresie sposobu realizacji Pľogramu aw szczególności:

1) dysponowania środkami na ten cel w ľamach budzetu Miasta'

2) ogłaszania otwaľtych konkuľsów ofeľt narealizację zadań publicznych.
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3. Komisje Konkuľsowe W Zakľesie opiniowania ofeľt w otwartych konkursach ofeľt

na r ealizację zadań publicznych pľzez or ganizację pozarządowa

4. Jednostki organizacyjne Miasta:

''AQUA ŻynłnoÓw'' Sp. z o.o. poprzez2

1) udostępnianie m.in. hali spor1owej, sal konferencyjnych, lodowiska, pływalni;

2) udostępnianie posiadanego sprzętu spoľtowo-rekľeacyj nego;

3) współoľganizację turniejów halowej piłki nożnej;

4) współorganizację mistľzostw Żyrardowa w: pływaniu, pođnoszeniu cięŻarőw,

siatkówce plaŻowej, biegach przełajowych' tenisie ziemnym i stołowym;

5) organizację festynów wodnych w feľie i wakacje.

Stľaż Miejska poprzezi;

7) organizowanie szkoleń i pogadanek oraz wspomaganie działań przy wszelkiego

rodzajuimprezach;

2) umieszczanie osób bezdomnych w ośľodku;

3) zabezpieczaníe inscenizacj i historycznych i szopki bożonarodzeniowej ;

4) zapew nienie bezpieczeństwa wolontaľiu szom zbieraj ącym datki ;

5) współdziałanie ze wszystkimi organizacjami, które wyľaŻąchęć, współpracy.

Miejski Ośľodek Pomocy Społecznej poprzezi

l) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które nie mogą

samodzielnie funkcj onowaó w śľodowisku;

2) zapewnienie osobom bezdomnym, staľszym i choľym zterenuŻytardowaschronienia,

wyżywienia i ubľania;

3) współfinansowanie oĺganizacji czasu wolnego oraz wypoczynku zimowego i letniego

dla dzieci imłodzieŻy;

4) kierowanie dzieci i doľosłych do dziennych domów środowiskolvych;

5) świadczenie pomocy indywidualnej w postaci poradnictwa specjalistycznego oraz

pomocy finansowej;

6) weľyťrkację sytuacji materialnej osób i rodzin oraz wyđawanie skieľowań do odbioľu

artykułów żywnościolvych z Banku ŻywnoścĹ
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Centrum Kultury poprzezi

1) udostępnianie sal, pomocy merytorycznej i technicznej przy oryanizacji imprez;

2) obsługę techniczną i udostępnianie sprzętu nagłaśniającego.

5. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Żyrardowa w Zakľesie bieŻących kontaktów

z or ganizacj ami P ozaľządowymi' udziału w przygotowywaniu i konsultacj ach pľoj ektów

Pľogľamu, przygotowywania i obsługi konkursów oťert na realizację zađan publicznych,

w tym udzielania infoľmacji o sposobie wypełniania ofert, upubliczniania wyników

konkuľsów ofert, spoľządzania umów z organizacjami pozarządowymi, których oferty

zostały wybľane do realizacji zađan, nadzoru nad realizacją zadań publicznych i kontľoli

wydatkowania dotacj i oÍaz sporządzania spľawozdań z realizacji Programu.

Komóľki organizacyjne Urzędu będą współpracowały z organizacjami realizując następujące

zadania:.

Biuľo Miejskiego Konseľwatora Zabytków w zakľesie ochĺony i opieki nad zabytkami

położonymi na ob szarze admini stľacyj nym Miasta Ży rur dow a.

Wydział PlanowanĺaPrzestrzennego i Nĺeruchomości w zakľesie uŻyczania teľenów.

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej w zakľesie uŻyczania lokali dlaoľgaĺizacji.

Wydział Promocjĺ poprzezi

1) współorganizację 26 FinałuWielkiej orkiestľy Świątecznej Pomocy;

2) współoľganizację Biegu Tropem Wilczym;

3) organizację miejskich obchodów świąt państwowych, w tym Naľodowego Dnia

Żołnierzy Wyklętych;

4) współorganizację kwesty na renowację zabytkowych pomników w dniu l listopada;

5 ) współoľganizację Jarmaľku Bożonaľodzeniowego ;

6) współorganizację eventów z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek;

7) współoľganizację interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk,,Miasto Gwiazd";

8 ) współoľgan izacj ę impt ezy charytatywnej,, Gramy d|a auty zmu" ;

9) współoľganizację ZTC BIKE RACE.

Wydział Edukacj i p oprzezz

1) wspieranie zadan publicznych z zakresu upowszechniania kultuľy ťlzycznej, w ľamach

otwartego konkuľsu;
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2) populaľyzację aktywnego ľozwoju SporĹowego mieszkańców Żyrardowa: przyznanie

nagľód dla zawodników, treneľów i działaczy sportowych Za osiągnięcie wysokich

wyników sportowych we współZawodnictwie kľajowym i zagranicznym Zgodnie

ZuchwałąRady MiastaŻyraľdowaNr XIII/83ILI z dnia 31 sieľpnia 2011 r. w sprawie

określenia Zasad i trybu przyznawania nagród i wyľóżnień za osiągnięcie wysokich

wyników sportowych we współzawodnictwie kľaj owym lub międzynaľodowym;

3) zbieranie i przekazywanię informacji dotyczących kieľunku działafi podejmowanych

przęZ samorząd miejski i orgaĺizacje samorządowe m.in. publikowanie ich na stľonie

internetowej Miasta Żyrardowa oraz na fanpage'u Miejskiej Międzyszkolnej

olimpiady Spoľtowej na Facebooku;

4) zamięszczanie informacji nt. sukcesów spoľtowych odnoszonychptzez pľzedstawicieli

stowarzyszeń sportowych na stľonie inteľnetowej Miasta Żyrardowa oraz na fanpage'u

Międzyszkolnej olimpiady Spoľtowej na Facebooku;

5 ) pomoc pÍzy or ganizacji imprez i wy darzeń spoľtowych;

6) popularyzację i pľomocję sportu w śľodowisku lokalnym: współorganizacja plebiscytu

na najlepszego spoľtowca Żyrardowa ľoku 2017 oraz Balu Sportowca - Żyrarđőw

2018;

7) polepszanie relacji pomiędzy stowarzyszeniami sportowymi oraz pozyskanie nowych

pomysłów w celu ľozpľopagowania sportu w Żyrardowie - uczestniczenie

w spotkani ach Żyrardowskiej Rady Sportu.

Wydział Zdrowia ĺ Spľaw Społecznychpoprzez:

1) ochĺonę i promocję zďrowia

a) pľomocja zdrowiai edukacja zdrowotna;

b) pľofilaktykę chorób, w tym: cukľzycy' nowotworolvych i układu krąŻenia;

c) rea|izację programów samopomocowych Ía rzecz promocji zđrowia, w tym

dla osób niepełnospľawnych;

d) wspieranie akcji honoľowego kľwiodawstwa;

e) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych

i stanu zđrowiamieszkańc ow Żyrardowa.

2) pr zeciw działanie uzaleŻnieni om i p ato 1 o g i o m sp ołe c znym :

a) pomoc osobom uza|eŻnionym od alkoholu i śľodków psychoaktywnych oraz

ich rodzinom;
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b) pľopagowanie wśľód mieszkańcóW, W tym dzieci i młodzieŻy, aktywnych form

Spędzania wolnego czasul, popÍzez: poprawę sprawności ťlzycznej, rozwijanie

zainteresowań i talentów, ľozwój umiej ętności interpersonalnych;

c) organizowanie czasu wolnego w formie stacjonaľnej i wyjazdowej w okľesie ferii

letnich i zimowych;

d) działalność edukacyjna, integracyjna' teľapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz

osób staľszych, choľych lub niepełnospľawnych,

e) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

Đ innę dziaŁania na rzecz mieszkańców dotkniętych problemem uzale Żnięĺia.

3) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w tľudnej sytuacji Życiowej oraz

wyľównywanie szans tych osób i ľodzin:

a) zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym' w zakľesie

wyľównywania szans tych osób.

b) poprzezwspółpľacę z Miejskim ośľodkiem Pomocy Społecznej:

- świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub

niepełno spľawnych w miej scu zamieszkania,

- aktywizację i integrację osób starszych i samotnych,

VUI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Miasto Żyrardow realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami

Pozarząđowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó pożýku publicznego

na podstawie rocznego programu współpracy i dzíałania te obejmują rok kalendaÍzory 2018.

x.sPoSÓB REALIZACJI PRoGRAMU

Podstawowym tľybem zlecaniazadania publicznego organizacjom pozarządovĺym lub innym

podmiotom prowadzącym działalność pożýku publicznego jest otwarty konkuľs ofet. Uľząd

Mi asta Żyr at dow a o gŁasza otwarty konkuľs of ert pr zez o gło szenie umieszczone :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zyrardow.pl,

2) na stľonie intemetowej www.zyraľdow.pl,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
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Termin do składania ofert nie może być krótszy niŻ 2I dni od dnia ukazania się ostatniego

ogłoszenia.

Do rozpatrzenia ofert złożonych w ľamach konkuľsu ofert Prezydent Miasta Żyrardowa

powołuje komisję konkursową. Komisja ma charakteľ opiniodawczy' a decyzję o udzieleniu

dotacji podejmuje Prezydent. ogłoszenie wyników konkuľsu publiku.je się w taki sam sposób

jak ogłoszenie o konkursie. Zawiera ono co najmniej następujące dane:

1) nazwę oferenta,

2) nazwę zadania publicznego,

3) wysokoś ć przyznanych śľodków publicznych.

JeŻę|i w wyniku otwaľtego konkursu ofert zostanie wyłoniona dana organizacjajako podmiot

rcalizujący zadanie _ zawiera ona Z Miastem Żyľaľđőw umowę o wspaľcie lub powieľzenie

r ealizacji zadania pub I i c zne g o .

W teľminie do 30 dnia od zakonczeniarealizacji zađania publicznego okľeślonego w umowie

należy sp or ząđzii, spľawo zdan i e z wyko nania zadania.

Prezydent Miasta Żyrardowa może dokonywać kontľoli i oceny ľealizacji zadania,

aw szczególności:

1) stopień realizacji,

2) efektywnośó, ľzetelnośó i j ako Ś ć, realizacji zadaĺia,

3 ) pľawidłowo ść wyko rzy stania otrzy manych śro dków publicznych'

4) pr ow adzeni e do kumentacj i zw iązanej z r e alizow anym zadani em.

x. wYsoKoŚĆ ŚnooxÓw PRZEZNACZoNYCH NA REALIZACJĘ

PROGRAMU

Na realizację pľogramu' w części dotyczącej zlecania realizacji zadan publicznych

zaplanowano kwotę 1 881 000,00 zł.
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)(I. sPoSÓľ ocrľY REALIZ^CJI PROGRÁMU

Realizacja Pľogramu jest poddana ewaluacji ľozumianej jako planowe działanie mające

na celu ocenę realizacji wykonania Pľogľamu w celu weryfikacji jego skuteczności oraz

wprowadzania ewentualnych poprawek w kolejnych latach.

Ustala się następujące mierniki niezbędne do oceny realizacjĺ Programu:

I) liczba ogłoszonych otwaľtych konkuľsów ofeľt,

2) liczbazŁoŻonych ofeľt w konkursach,

3) liczba zawarty ch umów,

4) liczba organizacji pozarząđowych podejmujących się realizacji zađania publicznego

na Ízecz lokalnej społeczności,

5) liczba benefi cj entów,

6) wysokośó środków finansowych z budzetu Miasta wydatkowanych na realizaĄę tych

zađań.

Pľezydent Miasta Żyraľdowa złoŻy Radzie Miasta Żyrardowa i zamieści w Biuletynie

Infoľmacji Publicznej sprawozdanie z rea|izacji Programu, przygotowane pÍzęz Wyđział

Zdrowia i Spraw Społecznych w terminie do dnia 31 maja 2018 roku.

xII. sPoSoB TWORZENIA PRoGRAMU oRÁZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Na podstawie sprawozdania i oceny ewaluacyjnej progľamuL oraz po przyjęciu uwag o jego

realizacji m.in. od organizacji pozarządovĺych, ptzygotowana będzie propozycja kolejnego

rocznego programu współpracy. Projekt progľamu zamięszczany jest na stronie inteľnetowej

Urzędu www.zyraľdow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępny w Wydziale

Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pľojekt pľogramu jest konsultowany z Organizacjami Pozatządovłymi, w sposób okľeślony

wuchwale Nr VIII/44lll Rady Miasta Żyraľdowaz dnia3ĺ marca 2011 roku w sprawie

określenia sposobu konsultowania z otganizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

mowa w aľt. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożýku publicznego i o wolontariacíe, pľojektów

aktów pľawa miejscowego w dziędzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji.

Wyniki konsultacji Prezydent Miasta pľzedstawia Radzie Miasta Żyrarđowa w uzasadnieniu

proj ektu ľocznego pro gramu współpracy z or ganizacj ami P ozarządovłymi.
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Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku popľzedzającego okres

obowiązywania pľogľamu.

XIII. TRYB PowoŁYwANIA I ZASADY DZIAŁANIA KoMISJI

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH

KONKURSACH OFERT

Prezydent Miasta Żyratdowa każdorazowo po ogłoszeniu otwaľtego konkuľsu ofeľt

narealizację zadan publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową

wskazując jej przewodniczącego. Komisja ma charakteľ opiniodawczy a ostateczne

rc zstr zy gni ęc i e p o dej mo wane j e st pr zez Pre zy denta.

W skład komisji wchodzą:

l ) pľzedstawiciele P rezy denta Miasta Żyr ardowa,

2) osoby wskazane pÍzez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalnośó

pożytku publicznego.

W pľacach komisji konkuľsowej mogą uczestniczyć, takŻe osoby nie będące członkami

komisji, wykonujące czynności związane Z pracą komisji.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzió:

1) przedstawiciele organizacji, których oferta zostałazłożonado otwartego konkuľsu ofert,

2) osoby, których udział w opiniowaniu ofeľt moŻe powodowaó konflikt interesów _

do członków komisji konkursowej bioľących udziú' w opiniowaniu ofeľt stosuje się

pľzepisy ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodęks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 20 13 r. poz. 267 z pőźn. zm.) dotyc zące vłyłączeniapľacownika.

Zasady działania komisj i konkuľsowych :

1) pľacami komisji kieruje przewodniczący,

2) komisja rea|ízuje swoje dziú'ania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2l3

jej składu,

3) komisja konkursowa może działać, bez uđziału osób wskazanych przez organizacje

pozarządowe, jeŻeli:

- wskazane osoby nie wezmą udziałuw pracach komisji konkursowej, lub

- wszystkie powołane w skład komisji konkuľsowej osoby podlegają wyłączeniu na pođstawie

aľt. 15 ustawy o działalności pozýku publicznego i o wolontariacie,

Strona 15 z 16



ĺ '1 .:-|. ' I

l{ E!rl
l: tlflÉilr ]

W/ P r ogľ am Iľsp ółpr acy M i ast a Zyrar dow a

z Organizacjami Pozarzqdowymi na rok 2018.t lrzą(l Miasła
Żyraĺdoĺn

4) kaŻdy członek komisji pľzed rczpoczęciem jej pracy zobowiązany jest do zŁoŻenia

pisemnego oświadczenia, że nie jest członkiem organizacji, która złożyła ofeľtę konkuľsową,

5) zaudział W posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie,

6) na kazdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności, będąca

załącznikiem do protokołu,

7) zprac komisji sporządzasię pľotokół.

xlv PosTANowIENIA KoŃCowE

Progľam ma charakter otwarty, zal<łada możliwośó uwzględnienia nowych form współpracy

i doskonalenia tych, które już zostały okľeślone. Wnioski, uwagi i pľopozycje dotyczące

funkcjonowania Pľogramu podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą

zgłaszać, Prezydentowi Miasta Żyrardőw zapośrednictwem właściwych Referatów.

PRZEWODNlCZĄoY
RADY M

Ma
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