Uchwała Nr ……………………..
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia ………………. 2016 roku
w

sprawie

Programu

Współpracy

Miasta

Piotrkowa

Trybunalskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 1579);
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 1579); oraz art. 5a ust. 1
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817); po wymaganych
konsultacjach, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:
§1.

Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały
Trybunalskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

powierza

się

Prezydentowi

Miasta

Piotrkowa

Załącznik
do uchwały Nr …………………………..
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia …………………………………….

Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na 2017 rok.
Rozwój Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i poprawa warunków życia jego
mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem samorządu. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania miastem.
Działalność

organizacji

pozarządowych

jest

istotną

cechą

społeczeństwa

demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Istotne znaczenie dla ich funkcjonowania ma wymiana doświadczeń między
organizacjami, oraz współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym,
w tym z samorządem. Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w rozwoju
lokalnej społeczności. Prawidłowy rozwój lokalny oraz zaspokajanie zbiorowych
potrzeb mieszkańców może być zagwarantowany głównie poprzez aktywność
społeczności lokalnej skupionej w organizacjach pozarządowych oraz inicjatywy
samorządu lokalnego. Aby rozwój ten przebiegał we właściwym kierunku, obejmował
wszystkie

strategiczne

dziedziny życia

i stwarzał mieszkańcom pozytywne

perspektywy, niezbędna jest stała, wciąż rozwijana współpraca lokalnego samorządu
i władz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami

pozarządowymi.

Współpraca ta opiera się na programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Program określa obszary i formy współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz
priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem
środków publicznych.
Roczny Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok,
stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele główne i cele szczegółowe
programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe
zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta z organizacjami

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie
lub na rzecz jego mieszkańców, okres realizacji programu, sposób realizacji programu,
wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny realizacji
programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
Rozdział I
Cel główny i cele szczegółowe programu
Celem głównym Programu jest określenie zadań i form współpracy Miasta Piotrków
Trybunalski z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji
w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość
prowadzonych przez nie działań.
Cele Programu to:
1. rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej,
2. wspieranie środowisk twórczych,
3. wspieranie działań mających na celu edukację kulturalną,
4. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
5. zwiększanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
6. rozszerzenie dotychczasowej oferty sportowej,
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
8. propagowanie zdrowego stylu życia,
9. pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych,
10. aktywizacja ludzi starszych i niepełnosprawnych,
11. przeciwdziałanie

alkoholizmowi i narkomanii poprzez realizacje programów

profilaktycznych, organizowanie wypoczynku letniego

dla

dzieci z rodzin,

w których występuje problem nadużywania alkoholu,
12. wspieranie ruchu harcerskiego,
13. promocja i organizacja wolontariatu,
14. ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
15. ochrona zwierząt bezdomnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Rozdział II

Zasady współpracy
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach
określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tj.:
1. pomocniczości: Miasto uznaje prawo organizacji pozarządowych do samodzielnego
definiowania i rozwiązywania problemów społecznych, w tym należących także
do sfery zadań publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz
wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach
określonych

w ustawie. Miasto oczekuje od organizacji pozarządowych aktywności

w zakresie wykorzystywania różnych źródeł finansowania ich działalności oraz
samodzielnego wzmacniania swoich zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych.
Miasto wspiera i powierza realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
które zapewnią ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2. suwerenności stron: Miasto i organizacje pozarządowe szanują i respektują swoją
niezależność oraz prawo do samodzielnego definiowania i poszukiwania sposobów
rozwiązania problemów społecznych;
3. partnerstwa: organizacje pozarządowe są dla Miasta równoprawnym partnerem
w

definiowaniu

problemów

społecznych,

wypracowywaniu

sposobów

ich

rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych. Miasto oczekuje od organizacji
pozarządowych aktywnego uczestnictwa w konsultacjach aktów normatywnych

oraz

przekazywania informacji o podejmowanych działaniach;
4. efektywności: Miasto przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje wyboru najbardziej
efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych, proponowanych przez organizacje
pozarządowe. Miasto oczekuje od organizacji pozarządowych gospodarnego
wydatkowania środków publicznych, rzetelnej realizacji przyjętych zadań publicznych
oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych;
5. uczciwej konkurencji: Miasto jest bezinteresowne i bezstronne w stosunku
do organizacji pozarządowych. W przypadku ogłaszania otwartych konkursów ofert
stosuje się te same kryteria oceny dla wszystkich podmiotów ubiegających się
o realizację zadań publicznych. W składanych przez organizacje pozarządowe
ofertach realizacji zadania publicznego, Miasto oczekuje pełnej i rzetelnej informacji
o zasobach i planowanych działaniach;

6. jawności: Miasto udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o planach,
celach i środkach finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, aby
wszelkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi były powszechnie
dostępne oraz zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania
decyzji. Miasto oczekuje od organizacji pozarządowych jawności w działalności
statutowej, poprzez zamieszczanie stosownych informacji na stronach internetowych
oraz wpisanie się do bazy organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.
Rozdział III
Zakres przedmiotowy – obszary współpracy
1. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest działalność
w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy.
2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi będzie obejmować następujące
obszary:
a) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) ochronę i promocję zdrowia,
d) pomoc społeczną,
e) przeciwdziałanie narkomanii,
f) przeciwdziałanie alkoholizmowi,
g) integrację europejską,
h) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
i) promocję i organizację wolontariatu,
j) ochronę zwierząt.
Rozdział IV
Formy współpracy
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter:
- finansowy (wspieranie lub powierzanie realizacji zadania publicznego),
- pozafinansowy.

1. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań
publicznych, może odbywać się w formach:
a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie jego realizacji,
b) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.
2. Pozafinansowe formy współpracy

Miasta z organizacjami pozarządowymi

występują w formach:
a) informacyjnej, poprzez:
- prowadzenie

serwisu

informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta

(www.piotrkow.pl),
- prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych,
- udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń,
- przekazywanie informacji o programach pomocowych, szkoleniach, konkursach
związanych z rozwojem miasta,
b) rzeczowej, poprzez:
- przekazywanie w użyczenie środków trwałych,
- użyczanie

nieruchomości lub lokali na okres realizacji zadania publicznego

gminy, nie dłuższy

niż

3 lata, z uwzględnieniem obowiązujących zasad

gospodarowania lokalami,
c) organizacyjnej, poprzez:
- możliwość

konsultowania

aktów

prawa

miejscowego

z

organizacjami

pozarządowymi,
-

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi

przy

opracowaniu

Raportu

o stanie miasta oraz dokumentów o znaczeniu strategicznym.
Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne
1. Zadania z zakresu kultury i sztuki:
a) upowszechnianie

kultury

poprzez

organizację

wydarzeń artystycznych,

b) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
c) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
2. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) szkolenie sportowe,

b) wspieranie rozwoju kultury fizycznej,
c) organizacja imprez sportowych.
3. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
a) działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i poprawy zdrowia mieszkańców,
b) promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej mieszkańców, szczególnie dzieci
i młodzieży,
c) realizacja programów profilaktycznych.
4. Zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży:
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk
najuboższych i dysfunkcyjnych,
- poradnictwo na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych,
- pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych,
b) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych:
- wspieranie programów poradnictwa specjalistycznego i społecznego,
- pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych,
c) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku:
- aktywizacja osób w podeszłym wieku,
- działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym,
- rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób w podeszłym wieku,
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej
i fizycznej oraz aktywności życiowej ludzi starszych,
d) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych:
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych,
- prowadzenie punktu wydawania posiłków,
- prowadzenie punktu wydawania odzieży,
- aktywizacja osób bezdomnych,
e) działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych:
- działania

o

charakterze integracyjnym oraz

samopomocowym

dla

osób

niepełnosprawnych,
- działania

na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych

w życiu społecznym.
5. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii:
a) zwiększanie

dostępności

pomocy

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

osób

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
b) wspieranie

działań związanych z pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom,

a zagrożonych wykluczeniem,
c) profilaktyka – programy edukacyjne i socjoterapeutyczne (organizowanie i wspieranie
organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami programów profilaktycznych
i socjoterapeutycznych, w tym wspieranie ruchu harcerskiego).
6. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:
a) profilaktyka - programy edukacyjne, korekcyjne, socjoterapeutyczne (organizowanie
i wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami programów
profilaktycznych i socjoterapeutycznych, w tym wspieranie ruchu harcerskiego),
b) terapia - wczesna interwencja i terapia dla osób pijących w sposób szkodliwy,
uzależnionych i członków ich rodzin,
c) rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych – działania na rzecz reintegracji zawodowej
i społecznej,
d) programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
7. Zadania z zakresu integracji europejskiej:
a) wspieranie działań i inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
8. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:
a) organizowanie i wspieranie różnorodnych akcji na rzecz zagospodarowania wolnego
czasu dzieci i młodzieży w mieście.
9. Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu:
a) niesienie bezinteresownej pomocy tam gdzie jest ona niezbędna niezależnie
od przekonań politycznych i religijnych.
10. Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury:
a) wspieranie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowych obiektach
sakralnych.
11. Zadania z zakresu ochrony zwierząt:
a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Rozdział VI
Okres realizacji Programu
Program będzie realizowany w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Rozdział VII
Sposób realizacji Programu
1. Realizatorami współpracy ze strony Miasta są w szczególności:
a) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w zakresie wytyczania kierunków
lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta oraz priorytetów w sferze realizacji
zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi.
b) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w zakresie:
- realizacji założeń polityki społecznej i finansowej Miasta w sferze zadań
publicznych;
- podejmowania decyzji o formach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- określania szczegółowych warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- powoływania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert;
- zatwierdzania regulaminów komisji konkursowych;
- ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
- podpisywania umów, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego
lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, zawartych pomiędzy Miastem
a organizacjami pozarządowymi;
- upoważniania pracowników urzędu do przeprowadzania kontroli realizacji zadań
publicznych;
c) Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego , w zakresie:
- bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi;
- przygotowywania projektu Programu współpracy;
- przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji;
- zbierania danych do aktualizacji bazy organizacji pozarządowych;
- przygotowywania i publikowania ogłoszeń o otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych;
- obsługi administracyjnej komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych
konkursach ofert;
- publikacji wyników konkursów ofert;
- koordynowania sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane

w konkursach;
- kontroli wydatkowania dotacji.
d) Komisja konkursowa, w zakresie opiniowania złożonych ofert w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań oraz przedkładania Prezydentowi
propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.
2. Realizatorami współpracy ze strony organizacji pozarządowych są ich organy
statutowe w zakresie inicjowania i realizacji zadań publicznych.
Rozdział VIII
Wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu
1. Na realizację określonych w Programie zadań publicznych w roku kalendarzowym
2017 prognozuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.203.000 zł, w tym
na zadania z zakresu:
a) kultury i sztuki –

240.000 zł;

b) ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania narkomanii,
przeciwdziałania alkoholizmowi, porządku i bezpieczeństwa publicznego, organizacji
i promocji wolontariatu -

1077.000 zł;

c) ochrony dóbr kultury –

300.000 zł:

d) ochrony zwierząt –

586.000 zł.

2. Środki na realizację Programu będą zabezpieczane w budżetach komórek
organizacyjnych Urzędu, tj.:
a) Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta,
b) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
c) Referacie Architektury i Budownictwa,
d) Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji Programu
1. Program współpracy będzie podlegał ocenie w celu weryfikacji jego skuteczności.
Ocena zostanie zawarta w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2017 rok.

2. Opinie dotyczące Programu wraz z uzasadnieniem, organizacje pozarządowe mogą
zgłaszać w ciągu całego okresu realizacji programu, a zwłaszcza w ramach
prowadzonych konsultacji społecznych.
3. W celu monitorowania współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi ustala
się następujące wskaźniki:
a) liczba otwartych konkursów ofert;
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
c) liczba organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert;
d) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, z podziałem na formy:
- wsparcie,
- powierzenie wykonywania zadań publicznych;
e) liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane
lub unieważnione);
f) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym;
g) liczba beneficjentów realizowanych zadań;
h) wysokość kwot udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert
(w poszczególnych obszarach współpracy);
i) opinie na temat realizacji programu.
4. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmują się właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu.
Rozdział X
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
Program tworzy się w kilku etapach:
1. przygotowanie projektu Programu w oparciu o listę zadań proponowaną przez
komórki organizacyjne Urzędu;
2. przedłożenie projektu Programu Prezydentowi, który akceptuje go i kieruje
do konsultacji społecznych;
3. konsultacje przeprowadza się zgodnie zasadami określonymi w Uchwale
Nr LVI/921/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 października 2010
roku

w

sprawie

określenia

szczegółowego

sposobu

konsultowania

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
4. po zakończeniu konsultacji, projekt Programu zostanie skierowany pod obrady
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, która podejmie stosowną uchwałę.
Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego. Komisja dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych
ofert.
Informacje o otwartych konkursach ofert zostaną podane do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe
Po zakończeniu roku 2017 merytoryczne komórki Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, współpracujące bezpośrednio z organizacjami pozarządowymi,
przedłożą informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na

podstawie

zebranych

informacji

zostanie

opracowane

sprawozdanie

ze współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2017. Prezydent,
nie później niż do dnia 31 maja 2018 roku, przedłoży Radzie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego sprawozdanie z realizacji Programu, które zostanie podane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta .

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w

sprawie

Programu

Współpracy

Miasta

Piotrkowa

Trybunalskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2017.

Niniejsza uchwała została przygotowana w związku z koniecznością
uchwalenia

przez

Trybunalskiego

z

Radę

Miasta

organizacjami

Programu

Współpracy

pozarządowymi

na

rok

Miasta
2017,

Piotrkowa
co

wynika

z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 1817).
Przedstawione w uchwale zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach
działalności pożytku publicznego, które zostały wymienione w art. 4 wyżej wymienionej
ustawy.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
Zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr LVI/921/10 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 27 października 2010 roku, w dniach od 11 października do 6 listopada 2016
roku trwały konsultacje projektu Uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z
dnia
24
kwietnia
2003
roku
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie, na 2017 rok.
W wyżej wymienionym terminie wpłynęły opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu
Współpracy od trzech organizacji pozarządowych tj.;

1. Stowarzyszenia „Wierzeje Otwarte dla Wszystkich”,
2. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim,
3. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. Michała Rawity
Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Poniżej w tabeli zgłoszone uwagi i opinie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie
projektu Uchwały Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
Proponowane rozwiązania/ uwagi lub opinie do projektu Programu
Numer rozdziału, punktu,
podpunktu, którego
dotyczy propozycja lub
fragment tekstu, którego
dotyczy zmiana

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Ad. 1
Rozdział III pkt. 2

Proponuje dodać ppkt k)
ochrona środowiska.

Rozdział V punkty 1-4

Proponuję dodać w punkcie 4,
ppkt – f) działania aktywizujące,
poprzez zorganizowanie,
prowadzenie i wspieranie
„Centrum Integracji Społecznej ”.

Rozdział V

Proponuję dodać punkt 12.
Zadania z zakresu ochrony
środowiska: a)wspieranie
społecznych działań związanych
z gazyfikacją /doprowadzeniem
gazu ziemnego/ na Osiedle
Wierzeje dla zmniejszenia
emisji CO2.

Szeroki wachlarz potrzeb i duże
możliwości współpracy
pozafinansowej.
Obecnie nie ma kontaktów
pomiędzy NGO dla wspólnych
działań, wymiany doświadczeń,
i integracji. Utworzenie „Centum..”
może dać szansę na rozwój
ekonomii społecznej w mieście.
Mieszkańcom Piotrkowa potrzeba
zdrowego i czystego powietrza.
Obecnie na osiedlu spała się
ok. 1000 ton węgla.

Ad. 2
Rozdz. V, pkt 8

Pozostawić w niezmienionym
brzmieniu zapis w Rozdz. V,
pkt 8, ppkt a.
Dodać ppkt b. w brzmieniu:
b) wspieranie działań w zakresie
ratownictwa wodnego,

Ratownictwo wodne, realizowane
jest w oparciu o Ustawę z dnia 18
sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. Nr 208, poz.

realizowanych w oparciu
o Ustawę z dnia 18 sierpnia
2011r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. Nr 208, poz.
1240, z późn. zm.), przez
podmioty uprawnione
do wykonywania ratownictwa
wodnego.

1240, z późn. zm.- zmiany
wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.
779,1642 i 1830).
Działania realizowane w zakresie
ratownictwa wodnego są
integralnym i nierozerwalnym
elementem "porządku
i bezpieczeństwa publicznego",
które to zadanie, znalazło się
w katalogu priorytetowych zadań
publicznych, których realizację
władze Piotrkowa Trybunalskiego,
zakładają w 2017 r.
Z uwagi na wagę i znaczenie
jakie ma zapewnienie
bezpieczeństwa osób kąpiących
się, wypoczywających,
uprawiających sporty wodne
lub w inny sposób korzystających
z uroków wszelkiego rodzaju
akwenów, wydaje się w pełni
uzasadnionym uwzględnienie
tych działań w przygotowywanym
Programie Współpracy Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarządowymi,
tym bardziej, że przytaczana
wyżej Ustawa o bezpieczeństwie
osób przebywających na
obszarach wodnych, zakłada
i sankcjonuje możliwość
udzielania daleko idącego
wsparcia, podmiotom
uprawnionym do wykonywania
ratownictwa wodnego, przez
władze samorządowe wszystkich
szczebli, w tym oczywiście,
również władze naszego miasta.
Ze swej strony, Rejonowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Piotrkowie
Trybunalskim, jako podmiot
uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego,
odpowiedzialny w swych
działaniach i nawet ustawowo
zobowiązany do wskazywania
potrzeb w zakresie ratownictwa
wodnego, bez oczywiście
przesądzania, kto w wyniku
przeprowadzonych konkursów,
będzie finalnym realizatorem
zadań publicznych w tym
zakresie. Wskazujemy tylko na
potrzebę realnego wsparcia tego
obszaru działań ( w tym zakupu
niezbędnego sprzętu
do prowadzenia szkoleń,
realizacji działań prewencyjnych

Rozdz. VIII, pkt 1,

Rozdz. VIII, pkt 1, ppkt b

W podpunktach od a do d
zawartych w pkt. 1,
nie przypisano (nie przewidziano)
kwot na finansowanie
"Priorytetowych zadań
publicznych" w zakresie
"upowszechniania kultury
fizycznej" i "integracji
europejskiej", o których mowa
w Rozdz. V, odpowiednio pkt 2
i pkt 7.
Na realizację 6-ciu, zadań
publicznych wymienionych w tym
punkcie (na ogólną liczbę 11,
priorytetowych zadań publicznych
przewidzianych w Programie),
przewidziano ogólną kwotę
(1077.000 zł), stanowiącą
bez mała połowę środków
na realizację całego programu,
bez podziału jej na poszczególne
zadania priorytetowe, wymienione
w tym podpunkcie.
Proponujemy aby nastąpił podział
tych środków na poszczególne
zadania tak jak w przypadku
zadań których poziom
finansowania określony został
w ppkt. a, c i d tego punktu.

i edukacyjnych oraz typowo
ratowniczych), w trosce
o bezpieczeństwo obywateli
i wychodząc niewątpliwie
naprzeciw, powszechnie
formułowanym społecznym
oczekiwaniom w tym zakresie.
Jako Rejonowe WOPR
w Piotrkowie Trybunalskim,
wydaje się, że mamy prawo czuć
się uprawnionymi
do formułowania takich wniosków
i opinii, gdyż od kilkudziesięciu lat
jako stowarzyszenie, działamy
w obszarze ratownictwa
wodnego, głównie na terenie
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
oraz Powiatu Piotrkowskiego,
więc nasza wiedza,
doświadczenie i działania
praktyczne w tym zakresie, zdają
się upoważniać nas do tego.
Jeśli wszystkie inne "priorytetowe
zadania publiczne", o których
mowa w Rozdz. V, mają
przypisanie mniej lub bardziej
określone kwoty przewidziane
na ich finansowanie, to wydaje
się, że również zadania
w zakresie "upowszechniania
kultury fizycznej" i "integracji
europejskiej", powinny mieć
określone ramy ich finansowania.
Jeśli nawet, nieuzasadnionym
na tym etapie jest określenie
podziału przewidywanej ogólnej
kwoty (1077.000 zł) określonej
w rozdz. VIII pkt 1, ppkt. b,
na realizację zadań publicznych
ujętych w tym podpunkcie,
wnosimy o określenie
przejrzystych zasad w oparciu
o które, kwota ta będzie
na poszczególne zadania
dzielona.
Na tym etapie możliwym byłoby
również powołanie ciała
opiniującego podział tej kwoty.
Takie ciało mogłoby składać się
z przedstawicieli podmiotów
zainteresowanych realizacją
zadań przewidzianych
do finansowania z tych środków.
Jako Rejonowe WOPR w PT,
jeśli realizowane byłoby takie
rozwiązanie, deklarujemy udział
naszego przedstawiciela
w składzie takiego ciała
opiniującego.

Rozdz. VIII, pkt 2

Pozostawić w niezmienionym
brzmieniu zapis w Rozdz. VIII,
pkt 2, ppkt. od a do d
Dodać ppkt e, w którym zostałaby
określona komórka organizacyjna
Urzędu w budżecie której
zabezpieczone będą środki
na realizację zadań z zakresu
"porządku i bezpieczeństwa
publicznego".

Rozdz. XI

Pozostawić w niezmienionym
brzmieniu zapisy w Rozdz. XI ewentualnie nadać im, z uwagi
na zakres merytoryczny, który
regulują numerację w postaci
samodzielnych punktów.
Dodać pkt. (ewentualnie punkty
i podpunkty), których zapisy
regulowałyby tryb zgłaszania
kandydatów na członków komisji
konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach
ofert i zasady określające
powoływanie (Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego), spośród
zgłoszonych kandydatów
konkretnych osób do składu tych
komisji.

Pozostawienie tak dużej kwoty
(stanowiącą bez mała połowę
środków na realizację całego
Programu), bez podziału jej
na poszczególne zadania
priorytetowe, wymienione
w tym podpunkcie, czyniłoby
ewentualny późniejszy jej podział
mało transparentnym,
stwarzającym ryzyko
woluntatywnego rozdziału
środków, bez możliwości
monitorowania zasad
dokonywania takiego podziału.
Sam Program w tym zakresie
byłby nieczytelny, co jak sądzimy
nie powinno mieć miejsca,
zważywszy chociażby na Zasadę
"jawności", o której mowa
w Rozdz. II, pkt 6 Programu.
Jak się wydaje specyfika realizacji
zadań z zakresu "porządku
i bezpieczeństwa publicznego",
nie mieści się w zadaniach żadnej
z komórek organizacyjnych
Urzędu, wymienionych w ppkt.
od a do d.
Tym samym z uwagi na wagę
zadań z zakresu ratownictwa
wodnego ( o których wpisanie
do Programu współpracy
wnosimy, w punkcie dotyczącym
realizacji zadań z zakresu
"porządku i bezpieczeństwa
publicznego"), zasadnym wydaje
się określenie komórki
organizacyjnej Urzędu z budżetu
której miałyby być zabezpieczone
środki na realizację zadań z tego
zakresu - tj.,"porządku
i bezpieczeństwa publicznego".
Uzupełnienie Programu
o te zapisy uczyniłoby go
całościowo regulującym "Tryb
powoływania i zasady działania
komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert" - zgodnie
z zacytowanym tytułem Rozdz.
XI, czego dziś wydaje się w nim
brakować.
Zapisy te pozwoliłyby też uniknąć
konieczności tworzenia,
na tę okoliczność, osobnych
dokumentów, które przy braku
uregulowań zamieszczonych
w Programie i tak należałoby
stworzyć a do tego
funkcjonowałyby niezależnie
co naruszałoby, kompleksową,

czytelną i przejrzystą formę jaką
Program powinien posiadać.
Nie podajemy konkretnych
zapisów brzmienia tych regulacji,
gdyż mamy zbyt mało przesłanek
ku temu, zwracamy tylko uwagę
na zasadność ich sformułowania
a same treści merytoryczne
powinny odpowiadać przyjętej
koncepcji unormowania tego
zagadnienia.

Opinia o charakterze ogólnym.
Nie znamy przesłanek, czy konkretnych oczekiwań innych organizacji pozarządowych,
co do przyjętych parametrów decydujących o sformułowaniu takich a nie innych "Priorytetowych
zadań publicznych", określonych w Rozdz. V. Samego wyznaczenia priorytetowych zadań oczywiście
nie negujemy, a nawet uważamy taki zabieg za konieczny. Uważamy też, że określone
w Programie konkretne obszary tych zadań, zostały wskazane trafnie, nawet jeśli wymagają
uzupełnienia, tak jak to wskazaliśmy w naszej propozycji uzupełnienia zadań z zakresu "porządku
i bezpieczeństwa publicznego" o specyficzną dziedzinę jaką jest wykonywanie ratownictwa wodnego
i zapewnienie w tym zakresie bezpieczeństwa obywatelom.
W Rozdz. VIII Programu wpisano konkretne kwoty na realizację, ujętych w cztery grupy,
"priorytetowych zadań publicznych". Wydaje nam się (choć w tym momencie nie wnosimy zastrzeżeń
do wysokości podanych kwot), że w samym procesie podziału, "prognozowanej", ogólnej kwoty
środków przeznaczonych na realizację całego Programu współpracy w zakresie realizacji zadań
publicznych w danym roku, na poszczególne grupy zadań, powinni uczestniczyć również
przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowanych realizacją zadań publicznych
określonych w Programie.
Jeśli takie rozwiązanie byłoby w przyszłości przyjęte do realizacji, Rejonowe Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim jest zainteresowane zgłoszeniem do udziału
w pracach takiego zespołu swojego przedstawiciela, którego wskażemy personalnie

Ad. 3
Rozdział 1. Cel główny
i cele szczegółowe
programu.

Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie, wnosi o dodanie
punktu dotyczącego wspierania
ruchu krajoznawczego /
krajoznawstwa tak jak ma to
miejsce np. w przypadku ruchu
harcerskiego.

Rozdział 1, Cel główny
i cele szczegółowe
programu, p. 14

Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie, postuluje zmianę
treści punktu 14 w rozdziale 1
poprzez dodanie zwrotu „oraz
obiektów zabytkowych ruchomych
i nieruchomych, a także zbiorów
i kolekcji będących własnością

Pominięcie tego aspektu
aktywności społecznej jest
niezrozumiałe zwłaszcza wobec
obchodów 800 lecia Piotrkowa
oraz planów organizacji
wojewódzkich obchodów
Światowego Dnia Turystyki.
Duża aktywność PTTK związana
z promocją Piotrkowa oraz
podnoszeniem poziomu wiedzy
o mieście, jego zabytkach oraz
ludziach związanych
z Piotrkowem, przemawia
za ujęciem w odrębnym punkcie
wsparcia również dla działań
krajoznawczych.
Niezrozumiałe jest zawężenie
ochrony zabytków wyłącznie
w odniesieniu do zabytków
sakralnych. Stowarzyszenia
będące właścicielami
zabytkowych kamienic borykają
się z takimi samymi problemami

stowarzyszeń”.

Rozdział II Zasady
współpracy p. 1.

Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie postuluje aby
w ramach pomocniczości ze
strony Miasta, stowarzyszenia
i organizacje mogły liczyć również
na bezpłatną pomoc prawną
i merytoryczną oraz zwolnienie
z opłat administracyjnych
i podatków na rzecz Miasta,
np. podatek od nieruchomości.

Rozdział II Zasady
współpracy p.6.

Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie, proponuje aby
z uwagi na jawność zasad
współpracy, organizacje były
informowane o planach, celach
i środkach finansowych
przeznaczonych na realizację
zadań publicznych, bezpośrednio
przez oddelegowanego
urzędnika/koordynatora
ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Rozdział III Zakres
przedmiotowy - obszary
współpracy.

Zarząd Oddziału PTTK postuluje
o rozszerzenie obszarów
współpracy o zagadnienia
związane z krajoznawstwem.

Rozdział IV Formy
współpracy,
p. 2 Pozafinansowe formy
współpracy,
c) organizacyjnej poprzez:

Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie postuluje aby
w ramach pozafinansowych form
współpracy, stowarzyszenia
i organizacje mogły korzystać
z bezpłatnej pomoc prawnej
i merytorycznej.
Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie wnioskuje
o dopisanie podpunktu d)
zwolnienia i ulgi: - ulgi/zwolnienia
z opłat administracyjnych
i podatków na rzecz Miasta,
np. podatek od nieruchomości.

Rozdział IV Formy
współpracy,
p. 2 Pozafinansowe formy
współpracy.

Rozdział V Priorytetowe

Zarząd Oddziału PTTK

związanymi z ochroną zabytków
jak administratorzy obiektów
sakralnych. Warto zauważyć przy
tym. że obiekty sakralne
mają możliwość pozyskania
wsparcia od archidiecezji.
Bezpłatna pomoc prawna,
bezpłatne wsparcie merytoryczne
oraz zwolnienie z opłat
administracyjnych i podatków
na rzecz Miasta stanowi istotne
wsparcie zwłaszcza dla
organizacji, które w ramach
realizacji swoich statutowych
obowiązków realizują projekty
związane np. z ochroną
zabytków, remontami, adaptacją
pomieszczeń w obiektach
zabytkowych.
Zaproponowane rozwiązanie
przyczyni się do zwiększenia
jawności działań Urzędu oraz
polepszy kontakty między Miastem
a Organizacjami. Oddelegowanie
urzędnika odpowiedzialnego
za współpracę pozwoli też
na sprawniejsze poruszanie się
petentów w „machinie urzędniczej”.
Rozwiązanie takie może ułatwić też
wsparcia Miasta i w porę zapobiec
konfliktom interesów lub
krzywdzącym decyzjom
wynikającym np. z nieznajomości
regulaminów konkursów
skierowanych do organizacji
pozarządowych.

W opinii Zarządu, obszary
współpracy powinny obejmować
wszystkie istotne aspekty
działalności organizacji
pozarządowych.
Pomoc prawna i bezpłatne
wsparcie merytoryczne pozwala
na wykorzystanie możliwości
stworzonych w aktach prawnych
dla skuteczniejszego działania
organizacji oraz lepszego
wykorzystania ich potencjału.
Zwolnienie z opłat
administracyjnych i podatków
na rzecz Miasta stanowi istotne
wsparcie zwłaszcza dla
organizacji, które w ramach
realizacji swoich statutowych
obowiązków realizują projekty
związane np. z ochroną
zabytków, remontami, adaptacją
pomieszczeń w obiektach
zabytkowych.
W opinii Zarządu Oddziału PTTK

zadania publiczne,
p.2 Zadania z zakresu
upowszechniania kultury
fizycznej i sportu,
podpunkt b), c).

Rozdział V Priorytetowe
zadania publiczne.
p.5 Zadania z zakresu
przeciwdziałania
narkomanii.

w Piotrkowie wnioskuje
o uzupełnienie podpunktów b) i c)
i nadanie im brzmienia:
b) wspieranie rozwoju kultury
fizycznej, rekreacji i aktywnych
form wypoczynku
c) organizacja imprez sportowych
i krajoznawczych
popularyzujących rekreację
i aktywne formy wypoczynku.
Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie proponuje uzupełnić
zapis p. 5 o działania
profilaktyczne analogicznie
do p. 6.

Rozdział V Priorytetowe
zadania publiczne,
p. 10 Zadania z zakresu
ochrony dóbr kultury.

Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie, postuluje zmianę
treści punktu 10 w rozdziale V
poprzez dodanie zwrotu „oraz
obiektów zabytkowych ruchomych
i nieruchomych, a także zbiorów
i kolekcji będących własnością
stowarzyszeń".

Rozdział V Priorytetowe
zadania publiczne,
p. 11 Zadania z zakresu
ochrony zwierząt.

Zarząd Oddziału PTTK wnioskuje
o zmianę zapisu p. 11 na:
„Zadania z zakresu ochrony
przyrody" oraz dodanie podpunktu
b) w brzmieniu: wspieranie
działań edukacyjnych
zmierzających do kształtowania
postaw proekologicznych.
Z uwagi na zawarte w Programie
zadania publiczne w zakresie
porządku i bezpieczeństwa
publicznego, Zarząd Oddziału
PTTK w Piotrkowie Trybunalskim
wnioskuje aby środki na realizację
Programu zabezpieczone zostały
dodatkowo również w Referacie
Zarządzania Kryzysowego
i Obrony.

Rozdział VII Wysokość
środków przeznaczonych
na realizację Programu.

w Piotrkowie dotychczasowy
zapis ogranicza możliwość
wykorzystania wsparcia tylko dla
organizacji stricte sportowych,
a tym samym faworyzuje
te organizacje.

Z niezrozumiałych względów
autorzy programu pominęli
działania profilaktyczne
w przeciwdziałaniu narkomanii.
Warto zauważyć, że profilaktyka
wymieniona jest w kolejnym
punkcie na pierwszym miejscu
w działaniach z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi.
Niezrozumiałe jest zawężenie
ochrony zabytków wyłącznie
w odniesieniu do zabytków
sakralnych. Stowarzyszenia
będące właścicielami
zabytkowych kamienic borykają
się z takimi samymi problemami
związanymi z ochroną zabytków
jak administratorzy obiektów
sakralnych. Warto zauważyć przy
tym, że obiekty sakralne mają
możliwość pozyskania wsparcia
od archidiecezji.
Ponadto organizacje
i stowarzyszenia są właścicielami
cennych zbiorów i kolekcji, które
wymagają ochrony.
Zmiana zapisu pozwoli
na prowadzenie działań
edukacyjnych i profilaktycznych
zmierzających do wykształcenia
pożądanych wzorców zachowań,
których brak jest przyczyną
bezdomności zwierząt.
Zmiana zapisu pozwoli
na prowadzenie działań
edukacyjnych i profilaktycznych
zmierzających do wykształcenia
pożądanych wzorców zachowań
oraz przekazania podstawowej
wiedzy we wskazanym zakresie.
Dotychczasowe próby nawiązania
współpracy z Referatem
Zarządzania Kryzysowego
i Obrony nie przynosiły rezultatów
z uwagi na brak funduszy
w budżecie tej jednostki
przewidzianych na współpracę
z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział IX Sposób oceny
realizacji Programu p. 4.

Zarząd Oddziału PTTK
w Piotrkowie sugeruje aby bieżącym
monitoringiem i oceną programu
współpracy zajmował się koordynator
Programu współpracy.

Rozwiązanie takie pozwoli
na całościową ocenę skuteczności
Programu i jego weryfikację.

Opinie, uwagi i wnioski organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, zostały
skierowane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, tj.:
1. Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta,
2. Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
3. Referatu Architektury i Budownictwa,
4. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
5. Centrum Informacji Turystycznej.

Komórki

organizacyjne

Urzędu

Miasta

Piotrkowa

Trybunalskiego

po

przeanalizowaniu

przekazanych opinii, uwag i wniosków organizacji pozarządowych przekazały następujące sugestie
dotyczące:

Ad. 1 Stowarzyszenia „Wierzeje Otwarte dla Wszystkich”
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska weźmie pod uwagę

sugestie

i oczekiwania mieszkańców w zakresie działań związanych z ochroną środowiska przy opracowywaniu
programów

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

na

lata

kolejne

i zaplanuje na ten cel odpowiednie środki finansowe, oraz proponuje odrzucić uwagi dotyczące
Rozdziału III pkt. 2 oraz Rozdziału V.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
Zdrowia i Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z propozycją Stowarzyszenia „Wierzeje Otwarte
dla Wszystkich” w następnych latach rozważy się możliwości prowadzenia bądź wspierania „Centrum
Integracji Społecznej”.

Ad. 2 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
Zdrowia i Pomocy Społecznej informuje co następuje:
- w odniesieniu do uwag wniesionych przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w
Piotrkowie Trybunalskim:

1.

co do rozdziału VIII pkt 1: Kwota na finansowanie „Priorytetowych zadań publicznych”
w zakresie integracji europejskiej jest ujęta w wysokości 1.077.000,00 zł

2. co do rozdziału VIII, pkt 1, ppkt b: W Programie Współpracy Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok dokona się podziału
środków na poszczególne zadania priorytetowe.
3. co do rozdziału VIII, pkt 2: środki na realizację zadań z zakresu „porządku
i bezpieczeństwa publicznego” zostały ujęte w referacie Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Ad.

3

Polskiego

Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego,

Oddział

im.

Michała

Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
Zdrowia i Pomocy Społecznej informuje co następuje:

- w odniesieniu do uwag wniesionych przez PTTK Oddział Piotrków Trybunalski
proponuje

się

dopisanie

w

Programie

Współpracy

w

rozdziale

5

w punkcie 5 podpunktu: profilaktyka – programy edukacyjne i socjoterapeutyczne
(organizowanie i wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z elementami programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, w tym wspieranie
ruchu harcerskiego).
Referat Architektury i Budownictwa informuje, iż w roku 2017 nie ma możliwości dokonania
zmiany w Programie Współpracy z uwagi na fakt, iż został już złożony projekt budżetu Referatu, który
zakłada dofinansowanie w roku 2017 wyłącznie zabytkowych sakralnych obiektów. Ponadto kwota
300.000 zł w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok przeznaczona na realizację
zadania: „Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków” zaplanowana
została na podstawie pisemnych deklaracji podmiotów, które zamierzają brać udział w otwartym
konkursie ofert na 2017 rok i stanowi niezbędne minimum do zabezpieczenia potrzeb dotacji.
Kwestię

możliwości

dofinansowanie

zabytków

będących

własnością

stowarzyszeń

w ramach realizowanego przez Referat Architektury i Budownictwa zadania wnikliwie rozpatrzymy w
roku

2017

przy

okazji

tworzenia

projektu

Uchwały

Programu

Współpracy

na rok 2018 oraz projektu budżetu na 2018 rok.

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, iż w Regulaminie Organizacyjnym, w swoich
zadaniach, ma wpisane m.in.:
1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Tworzenie, upowszechnianie i prowadzenie działalności kulturalnej.
I tym samym realizuje

Program Współpracy Miasta Piotrków Trybunalski

z organizacjami

pozarządowymi i Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W art. 4. 1. Ustawa wyznacza sferę zadań publicznych i obejmuje zadania w zakresie, m.in.:
pkt 6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
pkt 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Referat

Kultury,

Sportu

i

Promocji

Miasta

w

ramach

tych

zadań

ogłasza

konkursy

na wspieranie realizacji zadań szczegółowych.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odpowiadając na pismo dot.
ustosunkowania się do uwag wniesionych do Rozdziału V pkt. 11 Zadania z zakresu ochrony zwierząt,
projektu uchwały Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że pozostawia
zapisy w dotychczasowej wersji.
W kompetencjach Referatu znajduje się zadanie z zakresu ochrony zwierząt, w tym zapobieganie
bezdomności zwierząt, na które posiada zabezpieczone środki finansowe.
W ramach tego zadania będą realizowanie działania edukacyjne, ale wynikające z programu
o ochronie zwierząt.

Z wyjaśnień

Centrum Informacji Turystycznej wynika, iż współpraca z organizacjami

pozarządowymi w zakresie wspierania ruchu krajoznawczego

i krajoznawstwa była prowadzona

poprzez zlecenie usług organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą, takim jak np. PTTK, w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań Centrum Informacji Turystycznej, tj. np. zakup usługi
przewodnika.
Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej od początki istnienia CIT (09.2010r.) wspierają
merytorycznie organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko rozumianej turystyki.
Zdaniem CIT, obecna forma współpracy z organizacjami pozarządowymi zaspokaja wszystkie potrzeby
gminy.

