
Zarządzenie Nr 337(297)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 07 października 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Piły 

z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 -2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta 

Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta 

Piły, Prezydent Miasta Piły zarządza, co następuje:

§ 1. 1.  Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 

Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Piły

z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020.

2. Projekt  Uchwały  Rady  Miasta  Piły  w  sprawie  Wieloletniego  programu 

współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020 będący 

przedmiotem konsultacji stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 12 października 2015 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 26 października 2015 r.

§  3.  Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia.

§ 4.  W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 

Uchwały, o którym mowa w § 1 Zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 5. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną za przygotowanie 

i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich.



§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju 

i Funduszy Europejskich.

§  7.  Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak



Załącznik do Zarządzenia Nr 337(297)15
Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 października 2015 r.

PROJEKT

Uchwała Nr …..........

Rady Miasta Piły

z dnia …............ 2015 r.

w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Piły z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1515)  oraz  art.  5a  ust.  2  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  

o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2014,  poz.  1118 

z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni program współpracy Miasta Piły z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2016 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak



Załącznik do Uchwały Nr ...................

Rady Miasta Piły

z dnia …................ 2015 r.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PIŁY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

NA LATA 2016 - 2020



WPROWADZENIE

Wieloletni program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na lata 
2016  -  2020  wyznacza  kierunki  i  ramy  współpracy  Miasta  Piły  z  organizacjami 
pozarządowymi,  tworząc  warunki  dla  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  oraz 
wspierając budowę partnerskich relacji między Miastem a sektorem pozarządowym.

Ilekroć  w  Wieloletnim  programie  współpracy  Miasta  Piły  z  organizacjami 
pozarządowymi na lata 2016 - 2020, zwanym dalej Programem jest mowa o:
- Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Piłę, będące gminą w rozumieniu ustawy

o samorządzie gminnym;
-  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie -  należy  przez

to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.)

-  organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

1. Celem  głównym  Programu  jest  budowanie  partnerstwa  pomiędzy  Miastem Piła
a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców oraz wzmocnieniu aktywności obywatelskiej w realizacji priorytetów 
rozwoju Miasta i rozwiązywaniu problemów lokalnych.

2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) wspieranie aktywności społeczności lokalnej;
2) umacnianie  w  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie 

i Miasto;
3) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
4) zwiększanie  udziału  sektora  obywatelskiego  w  kreowaniu  polityki  społecznej 

Miasta Piły;
5) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców;
6) integrację podmiotów polityki lokalnej;
7) zmniejszanie kosztów ponoszonych przez budżet Miasta na wykonywanie usług 

publicznych przy utrzymaniu standardów świadczonych usług;
8) poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych;
9)otwarcie  na  innowacyjność  i  konkurencyjność  poprzez  umożliwienie 

organizacjom  pozarządowym  indywidualnego  wystąpienia  z  ofertą  realizacji 
projektów konkretnych zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd;

10) polepszanie współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi.

3.  Cele szczegółowe Programu wynikają z realizowanych przez Miasto Piłę strategii
i programów rozwojowych.

4. Współpraca organizacji pozarządowych oparta na zasadach partnerstwa ma na celu 
efektywniejsze  wykonywanie  zadań  Miasta  Piły  poprzez  możliwie  pełne 
wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych.

2



II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

1. Przedmiotem współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi jest realizacja 
zadań  publicznych  wymienionych  w art.  4  ust.  1  ustawy o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie, należących do zadań własnych Miasta.

2.  Miasto wspierać  będzie  działalność  organizacji  pozarządowych  w  szczególności
w zakresie:
1)  pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 
i 905)

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości,
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12) turystyki i krajoznawstwa,
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
14) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
15) promocji i organizacji wolontariatu,
16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

3. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
Miasta Piły i jego mieszkańców.

III. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program  współpracy  Miasta  Piły  z  organizacjami  pozarządowymi  obowiązuje
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku.

IV. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1.  Zlecanie  organizacjom  pozarządowym  realizacji  zadań  publicznych  na  zasadach 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako 
zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2013, poz. 885 
z późn. zm./, może mieć formy:
1) powierzania  wykonywania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji

na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania  wykonywania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji

na dofinansowanie ich realizacji.
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2. Samorząd Miasta Piły będzie:
1) wspierać w sferach, o których mowa w dziale II, realizację zadań publicznych 

przez  organizacje  pozarządowe,  prowadzące  działalność  statutową  w  danej 
dziedzinie;

2) powierzać w sferach, o których mowa w dziale II, realizację zadań publicznych 
przez  organizacje  pozarządowe  prowadzące  działalność  statutową  w  danej 
dziedzinie.

3. Wspieranie  oraz  powierzanie  zadań,  o  których  mowa  w  pkt.  1,  odbywa  się
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.  W otwartym konkursie  ofert,  o  którym mowa w pkt.  3,  uczestniczą  organizacje 
pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.

5. Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybach, o których mowa w pkt. 3, następuje 
w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.

6.  Na podstawie oferty organizacji  pozarządowej Prezydent Miasta Piły może zlecić 
organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego 
o  charakterze  lokalnym  lub  regionalnym  jeśli  spełnione  są  łącznie  następujące 
warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

7. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Prezydenta Miasta Piły -
w trybie o którym mowa w pkt. 6 - tej samej organizacji pozarządowej w danym 
roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

8. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Piły w trybie 
o którym mowa w pkt. 6 nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku 
budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

9. Zlecanie  przez  Miasto  organizacjom pozarządowym realizacji  zadań  publicznych
o  charakterze  ciągłym  może  mieć  charakter  wieloletniej  współpracy  na  czas 
określony nie dłuższy niż 3 lata. 

10. Umowa  o  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  lub  o  powierzenie  realizacji 
zadania  publicznego  może  być  zawarta  na  czas  realizacji  zadania  lub  na  czas 
określony, nie dłuższy niż 3 lata.

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Finansowanie  zadań  publicznych  zleconych  do  realizacji  organizacjom 
pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Miasta Piły, określonego dla każdego 
roku  obowiązywania  Programu,  przy  czym  planowana  wysokość  środków 
budżetowych przeznaczonych na ten cel zostanie określona każdorazowo w rocznym 
programie współpracy.

VI. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PIŁY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

1.  Corocznie  w  trybie  określonym  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego
i  o  wolontariacie,  Rada  Miasta  Piły  uchwala  program  współpracy  Miasta  Piły
z organizacjami pozarządowymi na rok kolejny.
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VII. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1.  Monitorowaniem  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  zajmuje  się 
Koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Bieżącym  monitoringiem  w  zakresie  realizacji  Programu  zajmują  się  wydziały 
Urzędu Miasta Piły oraz miejskie jednostki organizacyjne właściwe merytorycznie 
ze względu na rodzaj zadania publicznego.

3. Poszczególne wydziały Urzędu Miasta Piły oraz miejskie jednostki  organizacyjne 
przekazują Koordynatorowi do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi 
roczną  informację  o  sposobie  realizacji  Programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi, w zakresie swojej działalności.

4. Prezydent  Miasta  Piły,  w  terminie  określonym  w  ustawie  o  pożytku  
i  wolontariacie,  składa  co  roku  Radzie  Miasta  Piły  sprawozdanie  z  realizacji 
Programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  za  rok  poprzedni  wraz  
z opinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

5. Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej  Urzędu  Miasta  Piły  www.pila.pl  w  panelu  dla  organizacji 
pozarządowych.

5


