
Uchwata Nr.............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia.....................

w sprawie Programu Wspotpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego 

i o wolontariacie, na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696); oraz art. 5a ust. 1 i 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z2019r. poz. 688, poz. 1570); po wymaganych konsultacjach, 
uchwala si§, co nast^puje:

§1. Uchwala si§ Program Wspotpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020, w brzmieniu okreslonym w zat^czniku do niniejszej 
uchwaty.

§2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zat^cznik
do uchwaty Nr..........................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia.........................................

Program Wspotpracy 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z organizacjami pozarzqdowymi 

oraz podmiotami, o ktorych mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku 

publicznego i o wolontariacie

na 2020 rok



Program Wspotpracy Miasta z organizacjami pozarz^dowymi na 2020 rok

Program Wspotpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami 

pozarz^dowymi na rok 2020 jest realizaq'3 zapisu art. 5a, ust. 1. ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 668z pozn. zm.), ktory naktada na organ stanowiqcy jednostki 

samorz^du terytorialnego obowi^zek corocznego uchwalania programu wspotpracy 

z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami, prowadzqcymi dziatalnosc pozytku 

publicznego.

Wspotpraca jednostek samorz^dowych z organizacjami pozarz^dowymi 

pozwala na lepsze zrealizowanie wspolnego celu, jakim jest poprawa jakosci zycia 

mieszkahcow Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jest nim rowniez stuzenie 

mieszkahcom oraz dziatajqcym na terenie Piotrkowa Trybunalskiego organizacjom 

pozarz^dowym, w ramach posiadanych zasobow i kompetencji, w sposob jak 

najbardziej skuteczny. Program wprowadza jasne i czytelne rozwi^zania, wt^czaj^c 

organizacje w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycj§ wspotpracy 

w dziataniach na rzecz miasta. Wspiera rowniez tym samym rozwoj spoteczehstwa 

obywatelskiego i zach^ca spotecznosc lokaln^ do wi^kszej aktywnosci na rzecz 

wspolnego dobra. Organizacje pozarz^dowe S3 waznym partnerem wtadz 

samorz^dowych stymuluj^cym rozwoj miasta. Silne organizacje pozarz^dowe 

S3 efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu 

spotecznego, a takze pobudzaj3 aktywnosc i zaangazowanie mieszkahcow w zycie 

miasta. Powierzanie organizacjom pozarz3dowym zadah spotecznych, zwi$ksza 

efektywnosc i skutecznosc ich realizacji, poniewaz to organizacje pozarz3dowe 

najlepiej znaj3 potrzeby lokalnej spotecznosci i dziataj3c poprzez miejscowych 

obywateli oraz wolontariuszy tworz3 poczucie wspolnoty i wspolnot^ t^ realnie 

konstruuj3. Dlatego tez samorz3d udziela dotacji organizacjom wiedz3c, ze srodki 

te zostan3 dobrze wykorzystane na rzecz lokalnej spotecznosci.

Program wspotpracy skierowany jest do wszystkich organizacji pozarz3dowych 

oraz innych podmiotow prowadz3cych dziatalnosc pozytku publicznego na terenie 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Program okresla w szczegolnosci:

1. cele, zasady i formy wspotpracy,

2. zakres przedmiotowy,

3. priorytetowe zadania publiczne,

4. okres i sposob realizacji programu,
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Program Wspotpracy Miasta z organizacjami pozarz^dowymi na 2020 rok

5. prognozowan^ wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj§ programu, 

sposob oceny realizacji programu,

informacj§ o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji,

tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert.

6.

7.

8.

Rozdziat I
Cel gtowny i cele szczegofowe programu

Celem gtownym Programu jest okreslenie zadah i form wspotpracy Miasta 

Piotrkow Trybunalski z organizacjami pozarz^dowymi, ktore wzmocni^ rol^ organizacji 

w realizacji zadah publicznych, podnios^ ich skutecznosc i efektywnosc oraz jakosc 

prowadzonych przez nie dziatah, w tym:

- zwi^kszanie roli organizacji pozarz^dowych w realizacji zadah publicznych Miasta;

- state usprawnianie wzajemnej komunikacji mi§dzy Urz^dem Miasta, a organizacjami 

pozarz^dowymi;

- zwi^kszanie roli Miasta w promocji dziatah organizacji pozarz^dowych;

- tworzenie warunkow do spotecznej aktywnosci;

- zwi^kszanie roli rad osiedli we wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi;

- tworzenie warunkow do wspotpracy mi§dzy organizacjami pozarz^dowymi oraz 

nawi^zania relacji mi^dzysektorowych organizacji z samorz^dem, biznesem i 

podmiotami dziataj^cymi w ich otoczeniu;

- wspieranie stabilnosci organizacji pozarz^dowych oraz dbanie o ich rozwoj;

- promocja postaw obywatelskich i prospotecznych,

- poprawa jakosci komunikacji mi§dzy Miastem Piotrkow Trybunalski, a organizacjami 

pozarz^dowymi.

Szczegofowe cele to:
1. rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej,

2. wspieranie srodowisk tworczych,

3. wspieranie dziatah, maj^cych na celu edukacj§ kulturaln^,

4. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,

5. zwi$kszanie aktywnosci fizycznej dzieci i mtodziezy,

6. rozszerzenie dotychczasowej oferty sportowej,
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Program Wspotpracy Miasta z organizacjami pozarzqdowymi na 2020 rok

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

8. propagowanie zdrowego stylu zycia, ratownictwo i ochrona ludnosci,

9. pomoc dzieciom i mtodziezy z rodzin najubozszych,

10. aktywizacja ludzi starszych i niepetnosprawnych,

H.przeciwdziatanie alkoholizmowi i narkomanii

12. wspieranie ruchu harcerskiego,

13. promocja i organizacja wolontariatu,

14. swiadczenie nieodptatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,

15. ochrona i konserwacja obiektow sakralnych wpisanych do rejestru zabytkow,

16. ochrona zwierz^t bezdomnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdziat II
Zasady wspotpracy

Wspotpraca Miasta z organizacjami pozarz^dowymi opiera si$ na zasadach 

okreslonych w art. 5 ust. 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

tj.:

1. pomocniczosci: Miasto uznaje prawo organizacji pozarz^dowych do samodzielnego 

definiowania i rozwi^zywania problemow spotecznych, w tym nalez^cych takze 

do sfery zadah publicznych. Wspotpracuje z organizacjami pozarz^dowymi oraz 

wspiera ich dziatalnosc i umozliwia realizacj^ zadah publicznych na zasadach 

okreslonych w ustawie. Miasto oczekuje od organizacji pozarz^dowych aktywnosci 

w zakresie wykorzystywania roznych zrodet finansowania ich dziatalnosci oraz 

samodzielnego wzmacniania swoich zasobow osobowych, rzeczowych i finansowych. 

Miasto wspiera i powierza realizacj§ zadah publicznych organizacjom pozarz^dowym, 

ktore zapewni^ ich wykonanie w sposob ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2. suwerennosci stron: Miasto i organizacje pozarz^dowe szanuj^ i respektuj^ swoj^ 

niezaleznosc oraz prawo do samodzielnego definiowania i poszukiwania sposobow 

rozwi^zania problemow spotecznych;

3. partnerstwa: organizacje pozarz^dowe s^ dla Miasta rownoprawnym partnerem 

w definiowaniu problemow spotecznych, wypracowywaniu sposobow ich 

rozwiqzywania oraz realizacji zadah publicznych. Miasto oczekuje od organizacji 

pozarz^dowych aktywnego uczestnictwa w konsultacjach aktow normatywnych oraz 

przekazywania informacji o podejmowanych dziataniach;
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Program Wspotpracy Miasta z organizacjami pozarz^dowymi na 2020 rok

4. efektvwnosci: Miasto przy zlecaniu zadah publicznych, dokonuje wyboru najbardziej 

efektywnego sposobu realizacji zadah publicznych, proponowanych przez organizacje 

pozarz^dowe. Miasto oczekuje od organizacji pozarz^dowych gospodarnego 

wydatkowania srodkow publicznych, rzetelnej realizacji przyj§tych zadah publicznych 

oraz wywi^zywania si§ z obowi^zkow sprawozdawczych;

5. uczciwei konkurencii: Miasto jest bezinteresowne i bezstronne w stosunku 

do organizacji pozarz^dowych. W przypadku ogtaszania otwartych konkursow ofert 

stosuje si§ te same kryteria oceny dla wszystkich podmiotow ubiegaj^cych si§ 

o realizacji zadah publicznych. W sktadanych przez organizacje pozarz^dowe 

ofertach realizacji zadania publicznego, Miasto oczekuje petnej i rzetelnej informacji 

o zasobach i planowanych dziataniach;

6. iawnosci: Miasto udostipnia organizacjom pozarz^dowym informacje o planach, 

celach i srodkach finansowych przeznaczonych na realizacji zadah publicznych, aby 

wszelkie mozliwosci wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi byty powszechnie 

dostipne oraz zrozumiate w zakresie stosowanych procedur i kryteriow podejmowania 

decyzji. Miasto oczekuje od organizacji pozarzidowych jawnosci w dziatalnosci 

statutowej, poprzez zamieszczanie stosownych informacji na stronach internetowych 

oraz wpisanie do bazy organizacji pozarzidowych dziatajicych na terenie Miasta.

Rozdziaf III
Zakres przedmiotowy - obszary wspotpracy

1. Przedmiotem wspotpracy Miasta z organizacjami pozarz^dowymi jest dziatalnosc 

w sferze zadah publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ustawy.
2. Wspotpraca Miasta z organizacjami pozarz^dowymi bidzie obejmowac nastipuj^ce 

obszary:
a) kulturi, sztuki, ochroni dobr kultury i dziedzictwa narodowego,

b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

c) ochroni i promocji zdrowia,

d) pomoc spoteczni,

e) przeciwdziatanie narkomanii,

f) przeciwdziatanie alkoholizmowi,

g) integracji europejski,
h) porz^dek i bezpieczehstwo publiczne,
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Program Wspofpracy Miasta z organizacjami pozarzqdowymi na 2020 rok

i) ratownictwo i ochron§ ludnosci,

j) promocj§ i organizacj§ wolontariatu,

k) swiadczenie nieodptatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

l) ochron^ zwierz^t.

Rozdziat IV
Formy wspofpracy

Wspotpraca Miasta z organizacjami pozarz^dowymi moze miec charakter:

- finansowy (wspieranie lub powierzanie realizacji zadania publicznego),

- pozafinansowy.

1. Wspolpraca o charakterze finansowym, polegaj^ca na zlecaniu realizacji zadan 

publicznych, moze odbywac si^ 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 wspofpracy Miasta z organizacjami pozarz^dowymi 

wyst^puj^ w formach:
a) informacyjnej, poprzez:

- prowadzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urz§du Miasta 

(www.piotrkow.pl),

- prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarzqdowych,

- udzielanie informacji, w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeh,

- przekazywanie informacji o programach pomocowych, szkoleniach, konkursach 

zwi^zanych z rozwojem miasta,

b) rzeczowej, poprzez:
- przekazywanie w uzyczenie srodkow trwatych,

- uzyczanie nieruchomosci lub lokali na okres realizacji zadania publicznego gminy, 

nie dtuzszy niz 3 lata, z uwzgl^dnieniem obowi^zuj^cych zasad gospodarowania 

lokalami,

c) organizacyjnej, poprzez:
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Program Wspotpracy Miasta z organizacjami pozarz^dowymi na 2020 rok

- mozliwosc konsultowania aktow prawa miejscowego z organizacjami 

pozarz^dowymi,

- wspo^prac^ z organizacjami pozarz^dowymi przy opracowaniu Raportu o stanie 

miasta oraz dokumentow o znaczeniu strategicznym

- obejmowania patronatem przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

dziatan i programow, prowadzonych przez organizacje pozarzqdowe.

d) technicznej, poprzez:
- udost^pnianie sal konferencyjnych Urz§du Miasta na spotkania organizacji oraz 

spotkania otwarte, w miar$ mozliwosci umozliwienia organizacjom pozarz^dowym 

realizacj§ przedsi$wzi$c na terenie miejskich obiektow,

- uzyczania sprz^tu multimedialnego do realizacji zadah statutowych.

Rozdziat V
Priorytetowe zadania publiczne

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki:
a) upowszechnianie kultury poprzez organizacje wydarzeh artystycznych.

b) edukacja kulturalna dzieci i mtodziezy.

c) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

d) dziatalnosc wydawnicza.

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) dziatania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i poprawy zdrowia mieszkancow.

b) realizacja programow profilaktycznych.

4. Zadania z zakresu pomocy spotecznej:

a) dziatania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i mtodziezy:

- prowadzenie srodowiskowych form wsparcia dla dzieci i mtodziezy ze srodowisk 

najubozszych i dysfunkcyjnych,
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- poradnictwo na rzecz dzieci i mtodziezy ze srodowisk najubozszych i dysfunkcyjnych, 

pomoc socjalna dla dzieci i mtodziezy ze srodowisk najubozszych i dysfunkcyjnych,

- prowadzenie klubu wolontariatu.

b) dziatenia socjalno-pomocowe na rzecz osob dorostych:

- wspieranie programow poradnictwa specjalistycznego i spotecznego,

- pozyskiwanie i dystrybucja darow rzeczowych i zywnosciowych.

c) dziatania socjalno-pomocowe na rzecz osob w podesztym wieku:

- aktywizacja osob w podesztym wieku,

- dziatania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym,

- rozwijanie srodowiskowych form wsparcia dla osob w podesztym wieku,

- inicjowanie i wspieranie dziateh, maj^cych na celu popraw§ sprawnosci intelektualnej 

i fizycznej oraz aktywnosci zyciowej ludzi starszych.

d) dziatania socjalno-pomocowe na rzecz osob bezdomnych:

- prowadzenie schroniska dla osob bezdomnych,

- prowadzenie punktu wydawania positkow,

- prowadzenie punktu wydawania odziezy,

- aktywizacja osob bezdomnych.

e) dziatania socjalno - pomocowe na rzecz osob niepetnosprawnych:

- dziatania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym dla osob niepetnosprawnych,

- dziatania na rzecz integracji i zwi^kszania uczestnictwa osob niepetnosprawnych w zyciu 

spotecznym.

5. Zadania z zakresu przeciwdziatania narkomanii:
a) zwi^kszanie dost§pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych i 

zagrozonych uzaleznieniem.

b) wspieranie dziatah zwi^zanych z pomocq osobom uzaleznionym i ich rodzinom, 
a zagrozonych wykluczeniem.

6. Zadania z zakresu przeciwdziatania alkoholizmowi:
a) profilaktyka - programy edukacyjne, korekcyjne, socjoterapeutyczne (organizowanie 

i wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci mtodziezy z elementami programow 

profilaktycznych i socjoterapeutycznych).

b) terapia - wczesna interwencja i terapia dla osob pij^cych w sposob szkodliwy, 

uzaleznionych i cztonkow ich rodzin.
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c) rehabilitacja i ograniczenie szkod zdrowotnych - dziatania na rzecz reintegracji zawodowej 

i spolecznej.

d) programy zwi^zane z przeciwdziateniem przemocy w rodzinie.

7. Zadania z zakresu integracji europejskiej:
a) wspieranie dziatah i inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow 

i wspotpracy mi§dzy spoteczehstwami.

8. Zadania z zakresu porz^dku i bezpieczenstwa publicznego:
a) organizowanie i wspieranie roznorodnych akcji na rzecz zagospodarowania wolnego 

czasu dzieci i mtodziezy w miescie.

9. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludnosci:
a) wspieranie dziatah w zakresie ratownictwa wodnego.

b) wsparcie i poprawa poziomu gotowosci bojowej jednostki OSP - ORW w Piotrkowie 

Trybunalskim.

10. Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu:
a) niesienie bezinteresownej pomocy tarn gdzie jest ona niezb^dna niezaleznie 

od przekonan politycznych i religijnych.

11. Zadania z zakresu swiadczenia nieodptatnej pomocy prawnej
a) udzielanie nieodptatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji 

oraz zwi^kszania swiadomosci prawnej spoteczehstwa.

12. Zadania z zakresu ochrony dobr kultury:
a) wspieranie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach sakralnych 

wpisanych do rejestru zabytkow.
b) promocja kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobkow na Starym Cmentarzu 

Rzymskokatolickim oraz wykonywanie tabliczek na odresteurowane nagrobki.

13. Zadania z zakresu ochrony zwierz^t:
a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierz^tom.
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Rozdziat VI
Okres realizacji Programu

Program b^dzie realizowany w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Rozdziat VII
Sposob realizacji Programu

1. Realizatorami wspotpracy ze strony Miasta s^ w szczegolnosci:

a) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w zakresie wytyczania kierunkow 

lokalnej polityki spotecznej i finansowej Miasta oraz priorytetow w sferze realizacji 

zadan publicznych z organizacjami pozarz^dowymi.

b) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w zakresie:

- realizacji zatozeh polityki spotecznej i finansowej Miasta w sferze zadah 

publicznych;

- podejmowania decyzji o formach wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi;

- okreslania szczegotowych warunkow wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi;

- powotywania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert;

- zatwierdzania regulaminow komisji konkursowych;

- ogtaszania otwartych konkursow ofert na realizacji zadah publicznych;

- podpisywania umow, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub 

o powierzenie realizacji zadania publicznego, zawartych pomi^dzy Miastem 

a organizacjami pozarz^dowymi;

- upowazniania pracownikow urz$du do przeprowadzania kontroli realizacji zadah 

publicznych;

c) Urz^d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w zakresie:

- biez^cych kontaktow z organizacjami pozarz^dowymi;
- przygotowywania projektu Programu wspotpracy;

- przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarz^dowymi projektow aktow prawa 

miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

- zbierania danych do aktualizacji bazy organizacji pozarz^dowych;

- przygotowywania i publikowania ogtoszeh o otwartych konkursach ofert na realizacji 

zadah publicznych;
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- obstugi administracyjnej komisji konkursowych opiniuj^cych oferty w otwartych 

konkursach ofert;

- publikacji wynikow konkursow ofert;

- koordynowania sporz^dzania umow z oferentami, ktorych oferty zostaty wybrane w 

konkursach;

- kontroli wydatkowania dotacji.

d) Komisja konkursowa, wzakresie opiniowania ztozonych ofert w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizacj§ zadah oraz przedktadania Prezydentowi propozycji 

wyboru ofert, na ktore proponuje si§ udzielenie dotacji.

2. Realizatorami wspotpracy ze strony organizacji pozarz^dowych sq ich organy 

statutowe, w zakresie inicjowania i realizacji zadah publicznych.

Rozdziat VIII
Wysokosc srodkow przeznaczanych na realizacji Programu

1. Na realizacji okreslonych w Programie zadah publicznych w roku kalendarzowym 

2020 przewiduje sii przeznaczyc srodki finansowe w kwocie 2.858.000,00 z\.

Srodki finansowe przeznaczone b$d3 na zadania z zakresu:

a) kultury i sztuki;

b) ochrony i promocji zdrowia; 

pomocy spotecznej;
przeciwdziatania narkomanii i alkoholizmowi;

integracji europejskiej;

porz^dku i bezpieczehstwa publicznego;

ratownictwa i ochrony ludnosci;

promocji i organizacji wolontariatu;
swiadczenia nieodptatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

c) ochrony dobr kultury;

d) ochrony zwierz^t.

2. Srodki na realizacji Programu bid^ zabezpieczane w budzetach komorek 

organizacyjnych Urzidu, tj.:

a) Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta,

b) Referacie Spraw Spotecznych,
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c) Referacie Architektury i Budownictwa,

d) Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska

e) Referacie Zarz^dzania Kryzysowego i Obrony.

Rozdziat IX
Sposob oceny realizacji Programu

1. Program wspotpracy b^dzie podlegat ocenie, w celu weryfikacji jego skutecznosci. 

Ocena zostanie zawarta w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2020 rok.

2. Opinie dotycz^ce Programu wraz z uzasadnieniem, organizacje pozarz^dowe mog^ 

zgtaszac w ci^gu catego okresu realizacji programu, a zwtaszcza w ramach 

prowadzonych konsultacji spotecznych.

3. W celu monitorowania wspotpracy Miasta z organizacjami pozarzqdowymi ustala 

si§ nast^puj^ce wskazniki:

a) liczba otwartych konkursow ofert;

b) liczba ofert ztozonych w otwartych konkursach ofert;

c) liczba organizacji pozarz^dowych bior^cych udziat w otwartych konkursach ofert;

d) liczba umow zawartych na realizacji zadania publicznego, z podziatem na formy:

- wsparcie,

- powierzenie wykonywania zadah publicznych;

e) liczba umow, ktore nie zostaty zrealizowane (rozwi^zane, zerwane lub 

uniewaznione);

f) liczba zadah, ktorych realizacji zlecono organizacjom pozarzidowym;

g) liczba beneficjentow realizowanych zadah;

h) wysokosc kwot udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursow ofert (w 

poszczegolnych obszarach wspotpracy);

i) opinie na temat realizacji programu.

4. Biezqcym monitoringiem realizacji programu zajmuji sii wtasciwe merytorycznie 

komorki organizacyjne Urzidu.

Rozdziat X
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

Program tworzy sii w kilku etapach:
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1. przygotowanie projektu Programu w oparciu o list§ zadan proponowan^ przez 

komorki organizacyjne Urz^du;

2. przedtozenie projektu Programu Prezydentowi, ktory akceptuje go i kieruje 

do konsultacji spotecznych;

3. konsultacje przeprowadza si§ zgodnie z zasadami okreslonymi w Uchwale 

Nr LVI/921/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 pazdziernika 2010 

roku w sprawie okreslenia szczegotowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarz^dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, projektow aktow prawa 

miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

4. po zakohczeniu konsultacji, projekt Programu jest kierowany pod obrady Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ktora podejmie stosown^ uchwat§.

Rozdziai XI
Tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania

ofert w otwartych konkursach ofert

Komisja konkursowa powotywana jest Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. Komisja dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej ztozonych 

ofert.
Informacje o otwartych konkursach ofert zostan^ podane do publicznej wiadomosci 

poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeh Urz^du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdziat XII
Postanowienia kohcowe

Po zakohczeniu roku 2020, merytoryczne komorki Urz^du Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, wspotpracuj^ce bezposrednio z organizacjami pozarz^dowymi, 

przedtoz^ informacje, dotycz^ce wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz 

podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowane sprawozdanie 

ze wspotpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarz^dowymi oraz
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podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2020. Prezydent, 

nie pozniej niz do dnia 31 maja 2020 roku, przedtozy Radzie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego sprawozdanie z realizacji Programu, ktore zostanie podane 

do publicznej wiadomosci na stronie internetowej Miasta.

KIEROWWJK
Biura Rozwoju Mtaato

fiatarp^ha Szokalska
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UZASADNIENIE

do uchwaly Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

w sprawie Programu Wspotpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, 

na rok 2020.

Niniejsza uchwata zostata przygotowana w zwi^zku z koniecznosci^ 

uchwalenia przez Rad$ Miasta Programu Wspotpracy Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z organizacjami pozarz^dowymi na rok 2020, co wynika 

z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.).

Przedstawione w uchwale zadania mieszcz^ si§ w poszczegolnych obszarach 

dziatalnosci pozytku publicznego, ktore zostaty wymienione w art. 4 wyzej 

wymienionej ustawy.

KIERG>m'K
aura Pianos •voju Miat*

Katarziir


