
UCHWAtA NR LXXIV/922/18 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 15 pai:dziernika 2018 r. 

w sprawie przyj~cia ,Programu wsp6tpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarz~dowymi 
na rok 2019" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6i:n. zm.) w zwiqzku z art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6i:n. zm.) oraz § 20 ust. 9 
zalqcznika do uchwaty nr LVI/736/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie 
przyjfi!cia ,Programu wsp6tpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarzqdowymi na rok 2018" uchwala sifi!, 
co nastfi!puje: 

§ 1. Przyjmuje sifi! .. Program wsp6tpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarzqdowymi na rok 2019" 
w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik do niniejszej uchwa!y. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwa!a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy Rady 
Miejskiej 

~aw11~rp · iff) 
Mariusz J as 



Zalctcznik do Uchwaly Nr LXXIV/922/18 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 15 pa:Zdziernika 2018 r. 

Program wsp61pracy miasta Bytomia z organizacjami pozarz(\dowymi na rok 2019 
Wst~p 

Podstawowym celem samorzC~dU jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaric6w. 
Harmonijna wsp61praca z organizacjami pozarzctdowymi jest jednym z element6w efektywnego i sprawnego 
zarzctdzania miastem oraz wykorzystywania inicjatyw srodowisk lokalnych. Wynikiem takiej wsp61pracy b~dzie 
spoleczeristwo obywatelskie swiadome odpowiedzialnosci za siebie i swoje otoczenie oraz aktywizacja 
spolecznosci lokalnych, potrafictcych zdefiniowac swoje potrzeby i wskazac sposoby ich zaspokojenia . 
.,Program wsp61pracy miasta Bytomia z organizacjami pozarz<=!dowymi na rok 2019" zwany dalej Programem 
okresla w szczeg61nosci cele, zasady oraz formy wsp61pracy organ6w samorzctdowych Miasta z organizacjami 
pozarzctdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego, o kt6rych mowa 
wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku publicznego i o wolontariacie. Program 
wskazuje priorytetowe zadania publiczne, a takze precyzuje tryb powolywania i zasady dzialania komisji 
konkursowych powolywanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. ldect programu jest zwi~kszenie 
skutecznosci i efektywnosci dzialari zwiqzanych z realizacjq zadan publicznych oraz wzrost partycypacji 
spolecznej w rozwiqzywaniu problem6w lokalnych. Program jest zarazem ofertq dla wyrazajqcych wol~ 
wsp61pracy na rzecz spolecznosci bytomskiej. 

Rozdziat 1. 
Postanowienia og61ne 

§ 1. 1. llekroc w programie jest mowa o: 

1) terminie Miasto - rozumie si~ przez to Miasto Bytom; 

2) ustawie - rozumie si~ przez to ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego 
i o wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6i:n. zm.); 

3) podmiotach programu - rozumie si~ przez to organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty prowadzqce 
dzialalnosc pozytku publicznego, o kt6rych mowa w art. 3 ustawy; 

4) konkursie - rozumie si~ przez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 11, ust. 2 i w art.13 ustawy; 

5) dotacji- rozumie si~ przez to dotacj~ w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.). 

2. Obszar wsp61pracy Miasta i podmiot6w programu obejmuje w szczeg61nosci sfer~ zadan publicznych, 
o kt6rych mowa wart. 4 ust. 1 ustawy z uwzgl~dnieniem art. 4 ust. 2 ustawy. 

3. Program wsp61pracy stosuje si~ do tych podmiot6w programu, kt6re prowadzq dzialalnosc na terenie 
Miasta lub dzialajq na rzecz jego mieszkaric6w. 

Rozdziat 2. 
Cele Programu 

§ 2. Celem gl6wnym programu jest budowanie partnerstwa pomi~dzy gminq Bytom i podmiotami programu, 
sluiqcego rozpoznawaniu, jak r6wniez zaspokajaniu potrzeb mieszkanc6w oraz wzmacnianiu roli aktywnosci 
obywatelskiej w rozwiqzywaniu problem6w lokalnych. 

§ 3. Celami szczeg61owymi programu Sq: 

1) promowanie spoleczeristwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywnosci spolecznosci lokalnych; 

2) umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie i swoje otoczenie; 

3) integracja i polepszenie wsp61pracy urz~du z podmiotami programu realizujqcymi zadania publiczne; 

4) umacnianie znaczenia opinii podmiot6w programu w procesie decyzyjnym b~d<=!cym przedmiotem 
wsp61pracy z Miastem. 

Rozdziat 3. 
Zasady wsp61pracy 

§ 4. Wsp61praca pomi~dzy podmiotami programu a Miastem odbywa si~ na zasadach: 

1) pomocniczosci - uznajqcej prawo podmiot6w programu do samodzielnego okreslania i rozwiqzywania 
problem6w, takze nalei:qcych do sfery zadan publicznych, wspierania ich dzialalnosci oraz umozliwiania 
realizacji tych zadari zgodnie z obowictzujqcymi normami prawa; 



2) partnerstwa - traktuj~cego podmioty programu jake r6wnoprawnych partner6w w definiowaniu problem6w 
spotecznych, okreslaniu sposob6w ich rozwi~zywania oraz realizacji zadan publicznych; 

3) efektywnosci - polegaj~cej na wyborze najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadan publicznych 
przez podmioty programu; 

4) uczciwej konkurencji i jawnosci - polegaj~cej na udost~pnianiu przez Miasto informacji na temat zamiar6w, 
cel6w i srodk6w przeznaczonych na realizacj~ zadan publicznych wraz z procedur~ ich przyznawania 
oraz dotychczas ponoszonych koszt6w prowadzenia tych zadan ; 

5) r6wnego dost~pu - zapewniaj~cego r6wne traktowanie wszystkich podmiot6w programu dziataj~cych 
na rzecz mieszkanc6w Bytomia; 

6) suwerennosci stron - respektuj~cej niezalei:nosc podmiot6w programu i zabraniaj~cej nieuprawnionej 
ingerencji w ich funkcjonowanie. 

Rozdziat4. 
Formy wsp6tpracy 

§ 5. Miasto wsp6tpracuje z podmiotami programu poprzez: 

1) powierzanie wykonywania zadan publicznych wraz z przyznaniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 

2) wspieranie wykonywania zadan publicznych wraz z przyznaniem dotacj i na dofinansowanie ich realizacji; 

3) zawieranie um6w partnerstwa okreslonych w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Oz. U. z 2018 r. poz. 1307); 

4) konsultowanie z podmiotami programu projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz~cych 
dzialalnosci statutowej tych podmiot6w; · 

5) udost~pnianie informacji o moi:liwosci pozyskiwania przez podmioty programu srodk6w finansowych 
z innych zr6det nii: budi:et Miasta; 

6) udost~pnianie wyznaczonych pomieszczen Urz~du Miejskiego przy Rynku 26/5 jako miejsca prowadzenia 
dzialalnosci statutowej podmiot6w programu, zgodnie z przyj~tym regulaminem korzystania z pomieszczen 
i urz~dzen biura przez organizacje pozarz~dowe oraz wspomaganie techniczne, szkoleniowe 
i informacyjne podmiot6w programu; 

7) promowanie planowanych imprez, akcji spolecznych, zawod6w, konkurs6w, happening6w oraz innych form 
dzialalnosci statutowej podmiot6w programu, w szczeg61nosci przedsi~wzi~c realizowanych wsp61nie 
z Miastem, na podstawie zgloszen; 

8) prowadzenie kalendarza wydarzen dotycz~cych przedsi~wzi~c planowanych przez podmioty programu 
(www.bytom.pl/planner-ngo); 

9) prowadzenie .,Banku Woloritariatu" (www.bytom.pl/bank-wolontariatu) jako narz~dzia posrednicz~cego 
w pozyskiwaniu przez podmioty programu wolontariuszy; 

1 0) inicjowanie dzialan aktywizuj~cych i integruj~cych bytomskie organizacje pozarz~dowe, w tym poprzez 
organizacj~ "Dni Bytomskich Organizacji Pozarz~dowych", "Bytomskiego Aniola Wolontariatu" 
oraz spotkania noworocznego Prezydenta Bytomia z przedstawicielami organizacji pozarz~dowych ; 

11) tworzenie listy priorytetowych zadan publicznych , o kt6rej mowa w rozdziale 6, na kolejny rok budi:etowy; 

12) wzajemne informowanie si~ o planowanych kierunkach dzialania i wsp61dzialanie w celu zharmonizowania 
ich przez: 

a) publikowanie przez Miasto istotnych dla podmiot6w programu informacji na stronach internetowych 
Urz~du Miejskiego w Bytomiu (www.bytom.pl/ngo) oraz w innych materialach informacyjnych, 

b) informowanie Prezydenta przez podmioty programu o przewidywanych lub realizowanych w danym roku 
zadaniach sfery publicznej, kt6rych realizacja odbywa si~ w oparciu o srodki inne, nii: wynikaj~ce 
z programu; 

13) moi:liwosc ubiegania si~ przez podmioty programu o uzyskanie lokalu ui:ytkowego w drodze 
bezprzetargowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w obowi~zuj~cej uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu 
w sprawie zasad gospodarowania lokalami ui:ytkowymi; 

§ 6. Na podstawie posiadanych dokument6w i informacji dotyczqcych bytomskich organizacji 
pozarz~dowych, prowadzona jest przez Biuro Organizacji Pozarzqdowych Urz~du Miejskiego 
w Bytomiu, elektroniczna .. Baza bytomskich NGO" (www.bytom.pl/ngo). 

§ 7. Udzial podmiot6w programu w wykonywaniu zadan publicznych , realizowanych przez Miasto, 
zapewnia si~ poprzez moi:liwosc zlecania realizacji tych zadan podmiotom, kt6rych dzialalnosc statutowa jest 
zgodna z dziedzin~ zlecanego zadania. 



§ 8. W razie potrzeby mogq bye tworzone wsp61ne zespofy o charakterze doradczo-konsultacyjnym 
i inicjatywnym, zfozone z przedstawicieli organizacji pozarzqdowych i podmiot6w wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli wfasciwych organ6w samorzqdu. 

§ 9. 1. Powierzanie i wspieranie zadari, o kt6rych mowa w § 5 pkt 1 i 2 nast~puje w trybie otwartego 
konkursu ofert. 

2. Konkursy ofert ogfasza Prezydent Bytomia. 

3. Realizacja zadania publicznego moze nastqpic w innym trybie, jesli to zadanie mozna zrealizowac 
efektywniej w inny spos6b- okreslony w odr~bnych przepisach. 

4. Oferta winna bye opracowana zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

5. W otwartym konkursie ofert mogq uczestniczyc organizacje pozarzqdowe i inne podmioty wymienione 
wart. 3 ust. 3 ustawy. 

6. Szczeg6!owe zasady przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji okresla umowa oraz odr~bne 
przepisy. 

7. Podmioty programu, w okresie korzystania z dotacji, sq zobowiqzane do zamieszczania w swoich 
materia!ach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto. 

Rozdziat 5. 
Tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

§ 10. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, na realizacj~ zadari publicznych przez podmioty 
programu, Prezydent Bytomia powo!uje komisj~ konkursowq w drodze zarzqdzenia. 

§ 11. 1. Komisja sk!ada si~ co najmniej z 5 czfonk6w, kt6rzy sposr6d siebie wybieraj<r przewodniczqcego, 
zast~pc~ przewodniczqcego oraz sekretarza. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni~tych . 

3. Posiedzenia komisji zwo!uje i prowadzi przewodniczqcy. 

4. Z prac komisji sporzqdza si~ protok6f, kt6ry podpisujq wszyscy obecni czlonkowie komisji. 

§ 12. Do zadari przewodniczqcego komisji nalezy w szczeg61nosci: 

1) organizowanie prac komisji; 

2) otwieranie i prowadzenie posiedzen; 

3) kierowanie pracami komisji oraz podzia! mi~dzy jej czfonk6w prac podejmowanych w trybie roboczym; 

4) udzielanie g!osu i upowaznianie czfonk6w komisji do zadawania pytan; 

5) wyznaczanie miejsca i czasu posiedzeri komisj i; 

6) przedstawienie Prezydentowi Bytomia protokofu lub dokumentacji zwiqzanej z pracq komisji konkursowej 
celem jej zatwierdzenia. 

§ 13. Sekretarz zapewnia pelnq obsfug~ kancelaryjnq prac komisji, w szczeg61nosci: 

1) informuje cz!onk6w komisji o wszelkich sprawach zwiqzanych z pracami komisji konkursowej; 

2) przygotowuje wszelkie niezb~dne dokumenty zwiqzane z pracami komisji; 

3) sporzqdza protokofy z posiedzeri komisji; 

4) prowadzi wszelkq korespondencj~ zwiqzanq z pracami komisji. 

§ 14. 1. Przy rozpatrywaniu zg!oszonych ofert komisja bierze pod uwag~ nast~pujqce kryteria: 

1) merytoryczne (nowatorstwo projektu, spo!eczne uzasadnienie, zasi~g dzialania, mierzalny eel dzia!ania, 
miejsce wykonania zadania, cyklicznosc proponowanego projektu, zgodnosc projektu z realizacjq og61nych 
cel6w rozwoju Bytomia okreslonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych). W tym 
zakresie komisja maze przyznac od 0 do 10 punkt6w; 

2) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena koszt6w kalkulacji zadania pod kqtem ich 
celowosci, oszcz~dnosci i efektywnosci wykonania, udzial srodk6w w!asnych oraz innych zr6de! 
finansowania- zak!adani partnerzy). W tym zakresie komisja moze przyznac od 0 do 10 punkt6w; 

3) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doswiadczenie). W tym zakresie komisja moze 
przyznac od 0 do 5 punkt6w; 

4) spo!eczne (beneficjenci - dost~pnosc realizowanego przedsi~wzi~cia dla mieszkaric6w, przewidywana 
liczba odbiorc6w, zapotrzebowanie spo!eczne na us!ugi swiadczone w ramach projektu). W tym zakresie 
komisja maze przyznac od 0 do 1 0 punkt6w. 



2. Wymagana minimalna liczba punkt6w uprawniajqcych do otrzymania pozytywnej oceny komisji wynosi 
25, co umozliwia rekomendacj~ komisji do proponowania Prezydentowi okreslonej kwoty dotacji. 

3. Punkty przyznane w wyniku gfosowania sekretarz komisji wpisuje w kart~ oceny oferty, kt6ra jest 
podpisywana przez wszystkich czfonk6w komisji. 

4. Komisja konkursowa moze zadecydowac o wezwaniu podmiotu w wyznaczonym terminie 
do uzupefnienia oferty, kt6ra zostafa zfozona niekompletnie, posiada wady formalne lub zostafa nieprawidfowo 
wypefniona. 

5. Oferty zfozone po terminie nie b~dct rozpatrywane przez komisj~ . 

§ 15. 1. Dla skutecznego dziafania komisji wymagana jest obecnosc co najmniej pofowy skfadu komisji, 
w tym obligatoryjnie przewodniczctcego lub zast~pcy przewodniczctcego. 

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczqcy komisji moi:e zwr6cic si~ do Prezydenta Bytomia 
o odwofanie czfonk6w nieobecnych i uzupefnienie skladu komisji. 

3. Wszelkie decyzje komisji, z wyfctczeniem rozstrzygni~c w sprawach proceduralnych zastrzezonych 
do wylqcznosci przewodniczqcego komisji, zapadajq zwyklct wi~kszosciq gfos6w jej czfonk6w. 

4. W przypadku r6wnej ilosci gfos6w decyduje glos przewodniczqcego, a w razie jego nieobecnosci glos 
zast~pcy przewodniczqcego. 

§ 16. Czfonek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci, kierujqc si~ przepisami 
prawa, posiadanq wiedzct i doswiadczeniem. 

§ 17. Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzjq o wysokosci kwoty przyznanej dotacji dokonuje 
Prezydent Bytomia. 

Rozdziat 6. 
Lista priorytetowych zadan publicznych 

§ 18. Zakres priorytetowych zadan publicznych na rok 2019: 

1) pomoc spofeczna, piecza zast~pcza i pomoc rodzinie, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b: 

a) zapewnienie miejsc w domach pomocy spolecznej, 

b) prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego, 

c) wspieranie dziafan na rzecz zapewnienia opieki nad dziecmi w wieku do lat 3, 

d) prowadzenie mieszkan chronionych ; 

2) ochrona zdrowia: 

a) wspieranie dzialan w zakresie opieki hospicyjno - paliatywnej na rzecz chorych w terminalnym stanie 
choroby, 

b) wspieranie dzialan w zakresie rehabilitacji domowej; 

3) dziafalnosc na rzecz os6b niepefnosprawnych poprzez wspieranie dziafan w zakresie rehabilitacji ruchowej, 
pomocy psychologicznej, poradnictwa, kurs6w i szkolen; 

4) nauka, szkolnictwo wyzsze, edukacja, oswiata i wychowanie: 

a) wspieranie zadan z zakresu edukacji, oswiaty i wychowania dzieci i mlodziezy poprzez aktywne metody 
przekazywania wiedzy, 

b) organizacja konkurs6w i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i mlodziezy, 

c) organizacja sesji, konferencji i sympozj6w naukowych zwiqzanych z upowszechnianiem wiedzy, 

d) wspieranie dzialan majqcych na celu ksztaltowanie postaw moralnych, spolecznych oraz patriotycznych 
wsr6d dzieci i mlodziezy; 

5) ekologia i ochrona zwierzqt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 

a) edukacja ekologiczna z zakresu ochrony przyrody oraz zwierzctt i ich bezdomnosci, 

b) zapobieganie bezdomnosci zwierzqt (kastracja, sterylizacja ps6w i kot6w oraz dokarmianie i opieka 
nad wolno zyjqcymi kotami), 

c) edukacja ekologiczna i promocja miejsc przyrodniczo cennych, 

d) ksztaltowanie, poprzez edukacj~ i promocj~ . wfasciwych postaw w zakresie ochrony srodowiska 
i energetyki; 

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej : 



a) upowszechnianie kultury fizycznej, zwtaszcza wsr6d dzieci, mtodziei:y, os6b starszych, a taki:e 
w srodowiskach os6b niepetnosprawnych, 

b) organizacja i uczestnictwo w imprezach, turniejach i zawodach sportowych o zasi~gu miejskim, 
krajowym i zagranicznym, 

c) wspieranie poszczeg61nych dyscyplin sportowych, 

d) wspieranie sportu szkolnego- organizacja szkolenia i mi~dzyszkolnej rywalizacji sportowej, 

e) wspieranie sportu akademickiego, 

f) dziatania na rzecz upowszechnienia sportu masowego- w tym imprez rekreacyjnych , 

g) wsp6tpraca mi~dzynarodowa bytomskiego srodowiska sportowego w zakresie kultury fizycznej, 

h) wspieranie ruchu rowerowego w miescie; 

7) turystyka i krajoznawstwo: 

a) organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajd6w i wycieczek tematycznych po Bytomiu, 

b) promocja turystycznych walor6w miejskich obiekt6w postindustrialnych, 

c) upowszechnianie turystyki i rekreacji w miescie poprzez organizacj~ wydarzeri, wspieranie atrakcji 
turystycznych, realizacj~ wartosciowych wydawnictw (przewodnik6w, folder6w, film6w) promujqcych 
walory turystyczne Bytomia, 

d) projektowanie, wytyczanie, oznakowanie i modernizacja infrastruktury szlak6w turystycznych; 

8) kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) zwi~kszenie potencjatu kulturalnego Bytomia oraz aktywizacja spotecznosci lokalnej w proces rozwoju 
miasta poprzez czynne uczestnictwo w przedsi~wzi~ciach kulturalnych, 

b) wzbogacanie oferty wydarzeri artystycznych i kulturalnych prezentowanych w miescie, w tym w jego 
dzielnicach, 

c) organizacja lub uczestnictwo w krajowych i zagranicznych wydarzeniach artystycznych, 

d) edukacja kulturalna - przedsi~wzi~cia wspomagajqce rozw6j i uzdolnienia artystyczne dzieci, mtodziei:y 
i dorostych, 

e) organizacja i promocja przedsi~wzi~c kulturalnych dla srodowisk defaworyzowanych, 

f) dziatania stui:qce promocji i ochronie dziedzictwa kulturowego Bytomia, 

g) prezentacja miejskich osiqgni~c kulturalnych w kraju i za granicq poprzez wydawanie niskonaktadowych, 
niekomercyjnych publikacji i periodyk6w, ksiqi:ek, taki:e z wykorzystaniem innych technik zapisu 
nii: druk, katalog6w, druk6w ulotnych, nut, nagrari fonograficznych i audiowizualnych, 

h) wsparcie i ochrona toi:samosci kulturowej mniejszosci narodowych i etnicznych oraz popularyzacja 
j~zyka regionalnego, 

i) przedsi~wzi~cia wspierajqce bytomskie srodowisko artystyczne; 

9) przeciwdziatanie uzalei:nieniom i patologiom spotecznym; 

1 0) udzielanie nieodptatnej pomocy prawnej , swiadczenie nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz realizacja zadari z zakresu edukacji prawnej; 

11) rewitalizacja - prowadzenie mechanizmu regrantingowego dla obszaru rewitalizacji. 

§ 19. W zakresie realizacji zadari publicznych, o kt6rych mowa w § 18 pkt 9, stosuje si~ przepisy ustawy 
z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zdrowiu publicznym i wydanego na podstawie tej ustawy zarzqdzenia Prezydenta 
Bytomia. 

Rozdziat7. 
Ocena realizacji programu i spos6b tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

§ 20. 1. Prezydent Bytomia dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzonego 
podmiotom programu na zasadach okreslonych w ustawie. 

2. Miernikami efektywnosci realizacji programu b~dq uzyskane informacje dotyczqce w szczeg61nosci: 

1) liczby zadari publicznych zlecanych podmiotom programu; 

2) liczby podmiot6w programu sktadajqcych oferty; 

3) liczby ofert; 

4) liczby odrzuconych ofert; 

5) liczby zawartych um6w z podmiotami programu ; 



6) liczby uniewaznionych lub zerwanych um6w zawartych z podmiotami programu; 

7) liczby powclanych zespot6w o charakterze doradczym, w sktad kt6rych wchodzili przedstawiciele 
podmiot6w programu; 

8) liczby podmiot6w programu, kt6re uzyskaty lokal uzytkowy w drodze bezprzetargowej oraz liczby tych 
lokali; 

9) cz~stotliwosci korzystania podmiot6w programu z ustug, pomieszczen i catej infrastruktury 
wyspecjalizowanego biura dziatajCjcego na rzecz organizacji pozarzCjdowych; 

1 0) wysokosci srodk6w przeznaczonych na realizacj~ programu. 

3. Prezydent Bytomia sktada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu i zamiesza je na stronie 
BIP gminy Bytom, w terminie okreslonym w ustawie. 

4. Na podstawie sprawozdania, oceny programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany 
jest kolejny roczny program. 

5. W celu opracowania i opiniowania projektu programu wsp6tpracy na kolejny rok Prezydent Bytomia 
powotuje zespot konsultacyjny. 

6. W sktad zespotu, o kt6rym mowa w ust. 5, wchodzCj przedstawiciele Prezydenta Bytomia 
oraz przedstawiciele podmiot6w programu. 

7. Wypracowany projekt programu zostaje zamieszczony na okres 14 dni na stronie BIP Gminy Bytom 
oraz na "platformie konsultacyjnej"- www.konsultacje.bytom.pl. 

8. Uwagi i opinie do projektu programu mogCj bye wysytane przez podmioty programu w formie pisemnego 
stanowiska na adres: Biuro Organizacji PozarzCjdowych Urz~du Miejskiego w Bytomiu, Rynek 26/5, 
41-902 Bytom lub za pomocq poczty elektronicznej na adres: pozarzadowe@um.bytom.pl oraz 
za posrednictwem "platformy konsultacyjnej" - www.konsultacje.bytom.pl w terminie 14 dni od dnia ukazania 
si~ projektu na stronie BIP Gminy Bytom. 

9. Rada Miejska do 30 listopada 2019 roku uchwali ,Program wsp6tpracy miasta Bytomia z organizacjami 
pozarzCjdowymi na rok 2020". 

§ 21. Prace nad projektem uchwaty w sprawie przyj~cia ,Programu wspotpracy miasta Bytomia 
z organizacjami pozarzCjdowymi na rok 2019" sktada/y si~ z dw6ch etap6w: 

1) pierwszy etap - obejmowat opracowanie i zaopiniowanie projektu uchwaly przez powclany w drodze 
zarzCjdzenia nr 364/18 Prezydenta Bytomia z dnia 22 sierpnia 2018 r. zesp6t konsultacyjny, w sktad kt6rego 
weszli zar6wno przedstawiciele Prezydenta, jak i organizacji pozarzCjdowych: 

a) punktem wyjscia prac nad projektem nowego programu byt obowiCjZUjCjcy ,Program wsp61pracy miasta 
Bytomia z organizacjami pozarzCjdowymi na rok 2018", kt6rego tresc by/a dostfi)pna na stronie 
internetowej www.bytom.pl/ngo w zaktadce ,Program wsp6tpracy", 

b) prace nad niniejszym programem poprzedzone byty publicznym zaproszeniem wszystkich 
przedstawicieli organizacji pozarzCjdowych do aktywnego w/Cjczenia sifi) w proces tworzenia 
ww. dokumentu i tym samym do sktadania swoich uwag oraz opinii na temat ksztattu przysztorocznego 
programu, 

c) zaproszenie, o kt6rym mowa w lit. b: 

- w dniu 06.08.2018 r. zamieszczono na stronie internetowej www.bytom.pl w zaktadce ,organizacje 
pozarzCjdowe", 

- w dniu 06.08.2018 r. opublikowano w prasie lokalnej- ,lyciu Bytomskim", 

- w dniach od 06.08.2018 r. do 24.08.2018 r. wywieszono na tablicy ogloszen Urzfi)du Miejskiego 
w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, a takze w siedzibie Biura Organizacji PozarzCjdowych przy Rynku 26/5, 

- w dniu 06.08.2018 r. wystano drogCj elektronicznCj do wszystkich organizacji umieszczonych w bazie 
e-mailowej prowadzonej przez Biuro Organizacji PozarzCjdowych, 

- w dniu 06.08.2018 r. umieszczono na ,platformie konsultacyjnej" , 

d) wszystkie opinie, uwagi, sugestie mozna bylo przesytac - w terminie do 24.08.2018 r. - za pomocCj 
poczty elektronicznej na adres pozarzadowe@um.bytom.pl lub pisemnie na adres: Biuro Organizacji 
Pozarzqdowych, Rynek 26/5, 41-902 Bytom, 

e) postanowienia, kt6re zostaty zapisane w ,Programie wsp61pracy miasta Bytomia z organizacjami 
pozarzqdowymi na rok 2019", zostaty opracowane takze na podstawie wczesniejszych konsultacji 
z wtasciwymi merytorycznie wydziatami Urzfi)dU Miejskiego; 



2) drugi etap - po wypracowaniu przez zesp61 konsultacyjny gotowego projektu uchwa/y w sprawie przyj~cia 
.Programu wsp6/pracy miasta Bytomia z organizacjami pozarze}dowymi na rok 2019", zosta/ on poddany 
dodatkowo konsultacjom, zgodnie z obligatoryjne} procedure}, okreslone} w uchwale nr .XXIX/395/14 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. z p6zn. zm.: 

a) uwagi, opinie oraz inne istotne informacje, dotycze}ce gotowego jui: projektu uchwaly w sprawie przyj~cia 
.Programu wsp6/pracy miasta Bytomia z organizacjami pozarze}dowymi na rok 2019" moi:na by/o 
zglaszac w terminie 14 dni od dnia ukazania si~ ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie 
pisemnego stanowiska na adres: Urze}d Miejski w Bytomiu, Biuro Organizacji Pozarze}dowych, Rynek 
26/5, 41-902 Bytom lub drag<} elektroniczne} na adres: pozarzadowe@um.bytom.pl, 

b) przygotowany projekt uchwa/y ukazal si~ na stronie BIP gminy Bytom w dniu 21 .09.2018 r., 
co dodatkowo zosta/o poprzedzone informacje} o wszcz~ciu procedury konsultacyjnej na stronie 
internetowej www.bytom.pl w zakladce .organizacje pozarze}dowe", na tablicy og/oszer'l w budynku 
g/6wnym Urz~du Miejskiego (ul. Parkowa 2) oraz w Biurze Organizacji Pozarze}dowych (Rynek 26/5), 

c) informacja o wszcz~ciu procedury konsultacyjnej , o kt6rej mowa w lit.b w dniu 21 .09.2018 r. zosta/a 
r6wniei: umieszczona na ,.platformie konsultacyjnej" - www.konsultacje.bytom.pl , razes/ana drag<} 
elektroniczne} do wszystkich organizacji umieszczonych w bazie e-mailowej prowadzonej przez Biuro 
Organizacji Pozarze}dowych, a takie przekazana Bytomskiej Radzie Dzia/alnosci Poi:ytku Publicznego, 

d) termin skladania uwag i opinii dot. projektu uchwaly uplyne}l z dniem 05.10.2018 r. i w wyznaczonym 
terminie, do wskazanej kom6rki organizacyjnej Urz~du Miejskiego w Bytomiu, nie wp/yn~ i:adne inne 
uwagi i opinie dot. zapis6w programu, 

e) protok61 z przeprowadzonych konsultacji , podano do publicznej wiadomosci na oficjalnej stronie 
internetowej gminy Bytom - www.bytom.pl w zakladce ,.organizacje pozarze}dowe" i przedstawiono 
Radzie Miejskiej wraz z projektem niniejszej uchwaly. 

Rozdziat 8. 
Postanowienla koncowe 

§ 22. 1. Realizatorami programu ze strony Miasta SC} w/asciwe merytoryczne kom6rki organizacyjne Urz~du 
Miejskiego w Bytomiu oraz jednostki organizacyjne Miasta prowadze}ce bezposrednie} wsp6/prac~ z podmiotami 
programu. 

2. Planowana wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj~ programu w 2019 roku b~dzie 
nie mniejsza nii: 2.000.000 zt 

3. Postanowienia niniejszego programu obowiC}ZUjC} od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

PRZEWODNIC?.i\,GY wry 
~f 



UZASADNIENIE 

Spoteczeristwo obywatelskie, dzialajqc poprzez organizacje pozarzqdowe, na rzecz srodowiska lokalnego 
staje si~ r6wnoprawnym partnerem wladz samorz(\dowych. Czlonkowie organizacji pozarz(\dowych coraz 
aktywniej uczestniczq w zyciu miasta. Wsp61praca samorz(\du z organizacjami pozarzqdowymi jest jednym 
z czynnik6w dzialania na rzecz spotecznosci bytomskiej. Dokumentem okreslaj(\cym zasady tej wsp61pracy 
jest przyjmowany corocznie ,Program wsp61pracy miasta Bytomia z organizacjami pozarzqdowymi". 

Koniecznosc podj~cia powyzszej uchwaly wynika nie tylko z obowi(\zku plyn(\cego wprost z art. Sa 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ale przede 
wszystkim z dostrzegania korzysci wynikajqcej ze wsp61dzialania z Ill sektorem. Przyjmujqc do realizacji 
powyzszy program Miasto deklaruje ch~c budowania dialogu obywatelskiego, umacniania lokalnych dzialari 
oraz stwarzania warunk6w do powstawania inicjatyw i struktur dzialaj(\cych na rzecz spolecznosci lokalnej . 
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