PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2016

PODSTAWA PRAWNA
Przyjmowanie programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu
terytorialnego wynikającym z art. 5a Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie art. 5a, której nowelizacja weszła w życie
dnia 9 listopada br. (Dz.U. z 2015 poz. 1333).

CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Celem
głównym
jest
rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego i pełniejsze zaspokojenie potrzeb
społecznych mielczan poprzez wspieranie rozwoju
potencjału organizacji pozarządowych działających na
terenie miasta Mielca.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Cele szczegółowe wymienione w Programie dotyczą kilku obszarów:
• wzmacniania potencjału mieleckich organizacji pozarządowych, w tym
np. wsparcie w utworzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych,
• promowania postaw obywatelskich i aktywizacja mieszkańców,
• wspierania działań na rzecz społeczności lokalnej,
• rozwoju partnerstwa między Gminą a sektorem pozarządowym.

KONSULTACJE PROGRAMU
• Konsultacje ogłoszone dnia 12 października i trwały do 23 października,
• Projekt Programu został umieszczony na stronie mielec.pl, Biuletynie Informacji
Publicznej oraz przesłany na adresy elektroniczne mieleckich organizacji,
• Możliwość zgłaszania uwag do Programu w formie pisemnej oraz na adres poczty
elektronicznej,
• 19 października br. odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU
Zgłoszonych zostało 58 uwag od 15 podmiotów, w tym:
• 10 uwag zostało uwzględnionych,
• 14 - częściowo uwzględnionych,
• 34 – nieuwzględnione.

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
WSPÓŁPRACA FINANSOWA odbywa się w drodze zlecania organizacjom
pozarządowym realizacji zadań, która może przyjmować formy:
• Powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
lub
• Wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji, w tym dofinansowania wkładu własnego
organizacji przy realizacji projektów przez te organizacje z funduszy
europejskich, krajowych i innych.
Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
W roku 2016 na realizację zadań publicznych
objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę
w wysokości 2 168 990 zł, co stanowi 10% wzrost
w porównaniu do roku ubiegłego.

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez szeroko
rozumiane formy komunikacji,
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, w tym z Radą Działalności Pożytku
Publicznego, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) konsultowanie projektów aktów normatywnych z radą działalności pożytku publicznego,
dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy,
4) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych
organów Gminy wraz z określeniem przedmiotu ich działania,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
6) możliwości zawierania umów partnerskich na zasadach określonych w art. 28a ust. 1
ustawie z dnia 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84,
poz. 712, z późn. zm.) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146),

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
7) udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych
niezbędnych do prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności związanej
z realizacją zadań publicznych Gminy,
8) użyczanie sal szkoleniowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Mielec,
9) inicjowanie i współorganizowanie szkoleń, których celem będzie podniesienie
sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,
10) propagowanie działalności trzeciego sektora, wolontariatu i ekonomii społecznej
poprzez prowadzenie na stronie internetowej www.mielec.pl działu poświęconego
tematyce organizacji,
11) tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym
kontynuacja działań w ramach Mieleckiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Mielcu,
12) powołanie i współpracę z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
13) sprawowanie patronatu przez władze Miasta nad inicjatywami i projektami
organizacji pozarządowych,

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
14) wsparcie w integrowaniu organizacji pozarządowych,
15) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących
zadania publiczne na stronie internetowej miasta,
16) opiniowanie działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie
rekomendacji organizacjom ubiegającym się o środki spoza budżetu Gminy,
17) współpracę z Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego,
18) stały, bezpośredni kontakt z zarządami organizacji wyznaczonego pracownika
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu,
19) informowanie o możliwościach pozyskania środków finansowych dla
organizacji pozarządowych,
20) Zapraszanie organizacji pozarządowych do współpracy przy opracowywaniu
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiocie zamówień
odpowiadającym zakresowi działalności danej organizacji, a dotyczących projektów
realizowanych w partnerstwie z Gminą Miejską Mielec przez daną organizację.

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Program zawiera nowe formy współpracy pozafinansowej Gminy
z organizacjami pozarządowymi, w tym między innymi:
• tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym
kontynuacja działań w ramach Mieleckiej Rady Seniorów, Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Mielcu,
• powołanie i współpracę z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• propagowanie działalności trzeciego sektora, wolontariatu i ekonomii
społecznej poprzez prowadzenie na stronie internetowej www.mielec.pl
działu poświęconego tematyce organizacji,
• stały, bezpośredni kontakt z zarządami organizacji wyznaczonego
pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu,
• informowanie o możliwościach pozyskania środków finansowych dla
organizacji pozarządowych

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1) Kultury i oświaty oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
2) Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
3) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
4) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) Pomocy społecznej,
6) Działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa,
7) Działalności na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
8) Działalności na rzecz ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
9) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w szczególności promocji przedsiębiorczości
i przedsiębiorczości społecznej wśród mieszkańców oraz promocji gospodarczej miasta Mielca,
10) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
11) Działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, wzmacniania postaw obywatelskich
i dialogu społecznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy.
12) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

EWALUACJA PROGRAMU
1) liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na
realizację zadania publicznego,
2) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych,
3) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na
realizację tych zadań z wyszczególnieniem kwot na obszary tematyczne,
5) liczba zadań publicznych udzielonych w trybie art. 19a ustawy – tzw.
mały grant,

EWALUACJA PROGRAMU
6) liczba aktów prawa miejscowego, które zostały skonsultowane,
7) liczba organizacji pozarządowych, które co najmniej raz uczestniczyły
w konsultacjach,
8) liczba posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
9) liczba patronatów udzielonych przez władze Miasta nad inicjatywami
i projektami organizacji pozarządowych,
10) liczba szkoleń zorganizowanych w celu wzmocnienia kompetencji
organizacji pozarządowych,
11) liczba zawartych umów partnerskich z organizacjami na realizację
zadań publicznych.
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