
Projekt Z up. Prezydenta Miasta Zgierza 

7 dnia przez S« .^ .LŁ! i?r*j 
Stan/f towtotfwig 

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

UCHWAŁA NR 
R A D Y MTASTA Z G I E R Z A 

z dnia 12 listopada 2010 r. 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 /. 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 podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r .Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220^ Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271. 
Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 1 16. poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r .Nr 172, poz.1441.Nr 175. poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 
1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173. poz. 1218, z 2008 r .Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r, Nr 52. poz.420. Nr 157. poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 
230. Nr 106. po/. 675) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210. poz. 2135, 
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 
651, z 2008 r .Nr 209. poz.l 316, z 2009 r. Nr 19, poz.100. Nr 22, poz.120, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146. Nr 127. poz. 857) Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje 

§ 1 . Przyjmuje się i kieruje do realizacji Program współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 
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 stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchw ały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza prze/ okres 14 dni. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życic z dniem ogłoszenia na tablicy Rady Miasta Zgierza. 

Projekt 
2>ca Naczelnika 
Kultury, Sportu 

Pełnomocnik ds. Siennych i Młodzieży 

Rena atusiak 
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Uzasadnienie 

Ustawa / dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa, że organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do końca listopada roczny program współpracy tej 
jednostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. 
W związku z tym Prezydent Miasta przedkładza Radzie Miasta Zgierza projekt uchwały w tej sprawie. Projekt 
programu na rok 2011 został skonsultowany z Radą Organizacji Pozarządowych i uwzględnia postulaty 
zgłoszone przez Radę. 
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Załącznik do uchwały 
Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 2010 r. 

Program współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowy mi oraz 
podmiotami o który ch mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

DZIAŁ I. 
Wprowadzenie 

§ 1. Dążeniem samorządu miasta Zgierza jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk 
lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania miastem. Współpraca ta wzmacnia w społecznej 
świadomości poczucie odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną, buduje społeczeństwo 
obywatelskie poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz pomaga wdrażać nowatorskie i efekty wne 
działania dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb. Program współpracy Gminy Miasto Zgierz na 
rok 2011 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 (Dz. U. Nr 96. poz 873 z późn. zm.) 
zwany dalej „Programem", obejmuje organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Program powitał w celu 
określenia czytelnych zasad wspierania przez Gminę Miasto Zgierz, zwaną dalej „Miastem", działań 
podejmowanych przez mieszkańców na rzecz swojej społeczności poprzez powierzanie organizacjom 
pozarządowym ustawowy ch zadań Miasta w celu włączenia ich w system demokracji lokalnej. 

DZIAŁ n. 
Cel Programu 

§ 2. Celem Programu jest rozwrój społeczeństwa obywatelskiego, zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, uznanie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej 
poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a 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, zwanej dalej „ustawą". 

§ 3. Program ma na celu: 

1) określenie czytelnych zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; 

2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych; 

3) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne; 

4) umacnianie w św iadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną 
wspólnotę; 

5) zw?iększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie po i i tyk i społecznej: 

6) prezentację dorobku sektora obywatelskiego i promowanie jego osiągnięć. 

DZIAŁ II I . 
Adresaci Programu 

§ 4. Adresatami Programu są: 

1 )organizacje pozarządowe; 

2)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i z w i ą z k ó w 
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wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowa obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

3^towarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

DZIAŁ IV. 
Realizatorzy Programu 

§ 5. Realizatorami Programu zc strony Miasta są: 

1 )Rada Miasta Zgierza i jej komisje w zakresie wytyczania polity ki społecznej i finansowej Miasta: 

2) Prezydent Miasta Zgierza w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Miasta; 

3) komisje konkursowe w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych 
organizacjom pozarządowym; 

4) niżej wymienione jednostki organizacyjne Miasta oraz wydziały i stanowiska Urzędu Miasta Zgierza 
w zakresie odpowiadającym zadaniom objętym Programem: 

a) Wydział Oświaty, 

b) Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia, 

c) Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi, 

d) Wydział Promocji Miasta. 

e) Pełnomocnik ds. Rozwoju Miasta. 

f) Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży. 

g) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. 

h) Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu. 

i) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, 

j ) Muzeum Miasta Zgierza, 

k) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu. 

5) Realizatorami Programu ze strony organizacji pozarządowych są: 

a) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące działania na rzecz mieszkańców7 

Miasta. 

b) Rada Organizacji Pozarządowy ch jako reprezentant organizacji pozarządowych w niej skupionych. 

DZIAŁ V. 
Cele współpracy 

§ 6. Celami współpracy Miasta z organizacjami pozarządowy mi jest: 

Ijrealizacja zadań własnych Miasta określonych stosownymi ustawami; 

2) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków^ dla powstania inicjatyw" i struktur funkcjonalnych na 
rzecz społeczności lokalnych; 

3) popraw a jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych: 

4) udział zainteresowanych organizacji przy tworzeniu programu; 

5) otwarcie innowacyjności, konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego 
wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są 
przez Miasto. 
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DZIAŁ VI . 
Sfera współpracy 

§ 7. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych, określonych 
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 8. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku 
mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane 
z realizacją tych zadań, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacjątych zadań. 

§ 9. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Miasta z organizacjami jest prowadzenie 
przez te organizacje działalności na terenie Miasta i/lub na rzecz jego mieszkańców. 

§ 10. Realizacja szeregu zadań Miasta przez organizacje pozarządowe odbywać się będzie nie tylko 
w ramach niniejszego Programu, ale również w ramach innych programów szczegółowych. 

DZIAŁ VII . 
Zadania w zakresie oświaty 

§ 1 1 . Zadania Miasta w zakresie oświaty realizowane są przez Wydział Oświaty i wiążą się przede 
wszystkim z zaangażowaniem finansowym i inwestycyjnym w prowadzenie placówek oświatowych. 

§ 12. W myśl lokalnej polityki edukacyjnej za działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy warunków 
nauczania w placówkach powinno iść podnoszenie jakości pracy tych placówek, a tym samym lepsze 
przygotowanie i wprowadzenie uczniów w dorosłe życie. 

§ 13. Celem polityki edukacyjnej Miasta jest tworzenie elastycznego systemu edukacyjnego 
umożliwiającego ustawiczne podnoszenie jakości wykształcenia mieszkańców, w zgodzie z ich oczekiwaniami 
i potrzebami, reagującego na wyzwania gospodarcze, kulturalne i społeczne, prowadzącego do wyrównania 
szans edukacyjnych, dostosowanego do polskiej tradycji narodowej i zapewniającego uczniom swobodę 
wyboru szkoły. 

§ 14. Wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców Zgierza jest wyedukowanie obywatela, którego 
społeczność będzie potrzebowała i oczekiwała. Wydział Oświaty wspólnie z organizacjami pozarządowymi 
realizuje wiele przedsięwzięć dotyczących obszarów takich jak: edukacja dzieci i młodzieży, propagowanie 
zdrowego stylu życia, przeciwdziałania patologii, rozwijanie edukacji regionalnej wśród dzieci i młodzieży. 

§ 15. Cele współpracy: 

Ijtworzenie elastycznego systemu edukacyjnego umożliwiającego ustawiczne podnoszenie wykształcenia 
mieszkańców; 

2) przeciwdziałanic patologii i uzależnieniom; 

3) rozwijanie edukacji regionalnej młodego pokolenia; 

4) kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju wśród dzieci i młodzieży: 

5) ukazanie wartości rodziny w życiu człowieka (wychowanie do życia w rodzinie); 

6) wspieranie w zakresie diagnozowania środowiska lokalnego. 

§ 16. Zadania w zakresie oświaty: 

Ijrealizacja programów profilaktycznych, prowadzenie świetlic terapeutycznych, organizacja zajęć 
dodatkowych; 

2)formy realizacji: 

a) wsparcie w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizowania zajęć opiekuńczo-
wychowawczych, terapii indywidualnej i grupowej. 

b) organizacja warsztatów, treningów i wykładów7 współorganizowanie szkoleń, seminariów7, zajęć 
tematycznych. 
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c) organizowanie i dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w celu realizacji obowiązku 
szkolnego, 

d) organizowanie zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach 
i placówkach oświatowych; 

3) kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych w oparciu o wartości tkwiące w dziedzictwie kulturowym, 
tury st\ cc ora/ krajoznawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu: 

4) formy realizacji: 

a) wspieranie organizacyjno-finansowe turniejów, konkursów, rajdów, biwaków, festiwali itp„ 

b) współorganizowanie wystaw i konferencji; 

5) edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży; 

6) formy realizacji; 

a) promowanie realizowania ścieżek międzyprzedmiotowych w szkołach, 

b) wdrażanie programów dotyczących edukacji prozdrowotnej. 

c) współorganizowanie konferencji, seminariów, konkursów, 

d) rozszerzanie oddziaływań prozdrowotnych poza szkołę - na dom i rodzinę; 

7) rozszerzanie oddziaływań prozdrowotnych poza szkołę - na dom i rodzinę; 

8) formy realizacji: 

a) współorganizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, konkursów7, 

b) współpraca ze świetlicami środow iskowy mi; 

9) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów7 i współpracy międzynarodowej; 

1 Ojformy realizacji: 

a) wpieranie organizacyjno-finansowe turniejów, konkursów, 

b) współorganizowanie wystaw, konferencji, 

c) zaw ieranie umów partnerskich, 

d) wspieranie i pomoc przy organizacji programów międzynarodowej wymiany młodzieży; 

1 l)kształtowanie wrażliwości moralnej, zachęcanie do bliższego i głębszego poznania siebie; 

12)formy realizacji: 

a) współorganizowanie konferencji, szkoleń, seminariów. 

b) w7drażanie programów tematycznych. 

§ 17. Zadania priorytetowe: 

1) podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i placówkach na terenie Miasta; 

2) ksztaltowanie oferty edukacyjnej stosownie do potrzeb środowiska: 

3) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym, zagrożonym patologią i pochodzącym 
z rodzin ubogich: 

4) kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych w oparciu o wartości tkwiące w dziedzictwie kulturowym, 
turystyce oraz krajoznawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu; 

5) wspieranie i pomoc przy organizacji programów międzynarodowej wymiany młodzieży. 
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DZIAŁ V I I I . 
Zadania w zakresie kultury 

§ 18. W zakresie kultury Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia, Wydział Promocji Miasta. Miejski Ośrodek 
Kultury w Zgierzu, Muzeum Miasta Zgierza ora/ Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława 
Prusa w Zgierzu współpracują z organizacjami pozarządowymi w sferze organizacji życia kulturalnego Miasta, 
ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących Miasto. 

§ 19. Cele współpracy: 

1) integracja lokalnych środowisk kulturalnych: 

2) promocja i upowszechnianie stylu życia opartego na uczestnictwie w kulturze: 

3) edukacja kulturalna mieszkańców Zgierza: 

4) wspieranie działań nawiązujących do historii i tradycji Miasta; 

5) wspieranie działalności kulturalnej twórców profesjonalnych, amatorów, grup artystycznych, 
stowarzyszeń; 

6) wspieranie organizacji i grup mniejszości narodowych i etnicznych. 

§ 20. Zadania w zakresie kultury: 

1) wspieranie inicjaty w7 organizacji pozarządowych; 

2) formy realizacji: 

a) dofinansowanie plenerów i wystaw7 plastycznych. 

b) dofinansowanie happeningów7 i akcji parateatralnych. 

c) dofinansowanie imprez o charakterze konkursów, festiwali, przeglądów, turniejów, 

d) dofinansowanie prezentacji muzycznych, teatralnych, tanecznych, literackich i innych związanych 
z kulturą. 

e) dofinansowanie form doskonalenia w7 postaci warsztatów7 artystycznych, 

f) dofinansowanie projektów kulturalnych aktywizujących dzieci i młodzież. 

g) dofinansowanie projektów7 i imprez promujących Zgierz oraz nawiązujących do historii i tradycji Miasta. 

h) dofinansowanie projektów7 kulturalnych ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych zc 
środowiskiem; 

3) wspieranie wydawnictw promujących kulturę i tradycję Zgierza i regionu; 

4) formy realizacji: 

a) dofinansowanie druków7 towarzyszących realizacji przedsięwzięć kulturalnych np. katalogów wystaw. 
tomików7 poezji, plakatów7, folderów, zaproszeń, 

b) dofinansowanie publikacji dokumentujących działalność zgierskich instytucji kultury, organizacji, 
stowarzy szeń i grup arty stycznych, 

c) dofinansowanie wydawmictw multimedialnych rejestrujących wydarzenia kulturalne i działalność 
zgierskich zespołów artystycznych. 

d) dofinansowanie wydawnictw nawiązujących do historii i tradycji Miasta i regionu. 

§ 21. Zadania priorytetowa: 

1) ukierunkowanie oferty kulturalnej Miasta na wytworzenie nawyku obcowania z kulturą; 

2) promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych, zgierskich twórców, grup artystycznych zespołów7; 

3) wspieranie projektów i imprez promujących Zgierz oraz nawiązujących do historii i tradycji Miasta. 
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DZIAŁ IX. 
Zadania w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji 

§ 22. Zadania z zakresu ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji realizowane są przez Pełnomocnika 
ds. Rozwoju Miasta oraz Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi, którzy mogą 
współpracować z organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi w sferze analiz kulturowych, analiz 
otoczenia, oddziaływania infrastruktury społecznej, opracowywania ekspertyz, promocji dóbr kultury 
i tradycji. 

§ 23. Celem współpracy jest ochrona i promocja dóbr kultury i tradycji Miasta i regionu. 

§ 24. Zadania w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji: 

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi posiadającymi wiedzę i doświadczenie w w zakresie ratowania 
dóbr kultury, nadawania im nowych funkcji społecznych, rewitalizacji historycznych obszarów7 miejskich, 
opracowań i ekspertyz niezbędnych dla przeprowadzenia właściwych procesów rewitalizacji dóbr kultury; 

2) organizacja spotkań i konferencji; 

3) dofinansowanie opracowań tematycznych. 

§ 25. Zadania priorytetowe: 

1) promocja działań rewitalizacyjnych oraz dóbr kultury i tradycji Miasta i regionu; 

2) promocja lokalnych zabytków7: 

3) rozwój potencjału twórczego dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców miasta Zgierza w zakresie dóbr 
kultury i tradycji. 

DZIAŁ X. 
Zadania w zakresie sportu 

§ 26. W zakresie sportu Wydział Kultury Sportu i Zdrowia, Wydział Promocji Miasta Zgierza oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu współpracują z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 
upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, organizowaniem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 
i młodzieży oraz organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych. 

§ 27. Cele współpracy: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu aw szczególności programu sportu masow7ego i rekreacji, 
sportu szkolnego oraz sportu kwalifikowanego; 

2) wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych; 

3) wspieranie organizowania aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

4) promowanie osiągnięć zgierskich sportowców. 

§ 28. Zadania w zakresie sportu: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży: 

a) szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, 

b) wymiana i współpraca międzynarodowa młodzieży w zakresie sportu. 

c) organizowanie międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego, 

d) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych; 

2) formy realizacji: 

a) wspieranie organizacyjno-finansowe specjalistycznych zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży 
w zgierskich stowarzyszeniach sportowych, 

b) wspieranie organizacyjno-finansowe zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa 
sportowego. 
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c) wspieranie organizacyjno-finansowe ogólnie dostępnych zajęć rekreacy jnych dla mieszkańców Miasta, 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

d) wspieranie organizacyjno-finansowe udziału zgierskich zawodników w imprezach i zawodach 
sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

e) wspieranie organizacyjno-finansowe międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego. 

f) wspieranie organizacyjno-finansowe działalności stowarzyszeń sportowych promujących sportowy styl 
życia; 

3) wspieranie organizacji imprez sportowych i promujących sport poprzez: 

a) organizowanie zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, 

b) organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez sportowych promujących Miasto; 

4) formy realizacji to organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym; 

5) wspieranie organizowania działalności sportowej osób niepełnosprawnych; 

6) formy realizacji: 

a) wspieranie organizacyjno-finansowe zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 

b) wspieranie organizacyjno-finansowe udziału osób niepełnosprawnych w zorganizowanym 
współzawodnictwie sportowym. 

c) wspieranie organizacyjno-finansowe imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Miasta, 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 

7) organizowanie kolonii i obozów7 oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 

8) formy realizacji: 

a) wspieranie organizacyjno-finansowe różnorodnych form wypoczy nku zimowego i letniego dla dzieci 
i młodzieży na terenie Miasta, 

b) wspieranie organizacyjno-finansowe zorganizowanych zimowych i letnich form wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży. 

c) wspieranie organizacy jno-finansow e specjalistycznych form wypoczynku. 

§ 29. Zadania priorytetowe: 

1) szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych; 

2) wspieranie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych; 

3) organizowanie kolonii i obozów oraz innych letnich i zimowych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci 
i miodzie/}: 

4) organizowanie współzawodnictwa młodzieży szkolnej: 

5) promowanie osiągnięć zgierskich sportowców i środowiska trenerskiego. 

§ 30. Wydział Promocji Miasta będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji 
Miasta i regionu poprzez sport. W tym zakresie wspierane będą organizacje, których działalność sportowa 
promuje Miasto w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej w dyscyplinach uprawianych masowo i których 
współzawodnictwo ogląda najwięcej widzów7. 

DZIAŁ XI . 
Zadania w zakresie zdrow ia publicznego 

§ 3 1 . Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje 
przedsięwzięcia i zadania dotyczące ochrony zdrowia oraz programy mające na celu polepszenie warunków 
z d r o w o t n y c h m i e s z k a ń c ó w M i a s l u . 
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§ 32. Cele współpracy: 

1) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i wzrostu efektywności wykorzystania 
istniejących zasobów ochrony zdrowia przez stwarzanie warunków do szerokiej współpracy w zakresie 
podejmowania wspólnych działań dla podniesienia zdrowotności mieszkańców, lepszej obsługi medycznej 
i wspólnego rozwiązywania problemów zdrowotnych; 

2) budowa systemu integracji i koordynacji działań prozdrowotnych realizowanych na terenie Miasta: 

3) rozwijanie i wspieranie inicjatyw i programów służących poprawie stanu zdrowia mieszkańców i popraw ie 
stanu środowiska naturalnego. 

§ 33. Zadania w zakresie zdrowia publicznego: 

1) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób; 

2) formy realizacji: 

a) realizacja programów z zakresu profilaktyki i w czesneo wykry w ania chorób adresowanych do różnych 
grup odbiorców . 

b) dofinansowanie materiałów informacyjnych służący ch realizacji programów profilaktyki zdrowotnej: 

3) edukacja mieszkańców7 w7 zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i ekologii; 

4) formy realizacji: 

a) realizacja programów edukacyjnych mających na celu szeroką popularyzację korzyści wynikających ze 
zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, powodujących poprawę kondycji psychofizycznej 
mieszkańców, 

b) dofinansowanie materiałów7 edukacyjno - informacyjnych, szkoleń (konferencji) mających na celu 
podniesienie poziomu św iadomości zdrowotnej społeczności lokalnej i odpowiedzialności za własne 
zdrowie, 

c) dofinansowanie imprez prozdrowotnych. 

d) dofinansowanie i udział w realizacji kampanii zdrowotnych w zakresie prcw7encji nałogów i uzależnień, 
adresowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieży; 

5) wspieranie działań mających na celu zapewnienie opieki, godnego życia i integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym: 

6) formy realizacji: 

a) realizacja programów7 mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. 

b) profilaktyka - wczesna interwencja z oddziaływaniem terapeutycznym. 

c) dofinansowanie różnych form terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

d) organizowanie i dofinansow anie dowozu osób niepełnosprawnych na stałe zajęcia rehabilitacyjne. 

§ 34. Zadanie wspierania działań mających na celu zapewnienie opieki, godnego życia i integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym może być realizowane w trybie usług wieloletnich. 

§ 35. Zadania priorytetowa: 

1) edukacja zdrowotna i ekologiczna - działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, mające wpływ- na 
kształtowanie zachowań i postaw sprzyjających poprawie zdrowia mieszkańców, zwłaszcza dzieci, 
młodzieży i osób starszych: 

2) realizacja programów zdrowotnych - profilakty ka i wczesne wykrywanie chorób; 

3) działania w kierunku zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, 
rehabilitacji, edukacji i ich integracji ze środowiskiem społecznym. 
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DZIAŁ X I I . 
Zadania w zakresie profilakty ki i rozwiązywania problemów alkoholowych ora/ innych uzależnień 

§ 36. Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży współpracuje z organizacjami pozarządowymi w7 ramach 
realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na 2011 rok 
dla miasta Zgierza. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów7 uzależnień opiniowane są 
przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 37. Celami współpracy są profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień. Szczegółowy wykaz 
zadań i form realizacji zawiera Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych 
uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza. 

§ 38. Zadanie stanowi realizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza. 

§ 39. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz inny ch uzależnień na rok 201 1 
dla miasta Zgierza zawiera szczegółowy wy kaz zadań, form i tryb ich realizacji. 

§ 40, Realizacja wybranych zadań spośród wymienionych w Programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów7 alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza może odbywać s ię w trybie 
usług wieloletnich. 

§ 41. Zadania priorytetowe stanowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

§42 . Szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizowaniu czasu wolnego dzieci 
i młodzieży w celu przeciwdziałania patologii społecznej. 

DZIAŁ X I I I . 
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu 

§ 43. Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży współpracuje z organizacjami pozarządowymi w7 ramach 
realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu na lata 2008 - 2012. Działania 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień opiniowane są przez Miejską Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 44. Celami współpracy są profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami od 
narkoty ków i innych substancji psychoaktywnych. 

§ 45. Zadanie stanowi realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu na lata 2008 
-2012. 

§ 46. Realizacja wybranych zadań spośród wymienionych w Miejskim Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii w Zgierzu na lata 2008-2012 może odbywać się w trybie usług wieloletnich. 

§ 47. Zadaniem priorytetowym jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem 
od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, szczególnie wśród zgierskiej młodzieży szkolnej. 

DZIAŁ XIV. 
Zadania w zakresie pomocy społecznej oraz przeciw działania alienacji osób starszych i samotnych 

§ 48. Zadania w7 zakresie pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała 
Chylińskiego w Zgierzu, zw;any dalej ..Ośrodkiem", jako jednostka organizacyjna Miasta. Ośrodek zajmuje s ię 
umożliwianiem osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, także związanych 
z wiekiem, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

§ 49, Miasto może zlecić realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej udzielając dotacji na 
powierzenie bądź wspieranie wykonywania danego zadania przez organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność w zakresie pomocy społecznej. Kościół Katolicki i inne kościoły, związki wyznaniowe, fundacje 
i stowarzyszenia. 

§ 50. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej odbywa się na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362. z późn. zm.). 
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§ 51. Działania Ośrodka w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych uzupełnia 
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury7 w Zgierzu adresując do tej grupy 
osób odrębne inicjatywy nieobjęte ustawą o pomocy społecznej. 

§ 5 2 . Celem współpracy z podmiotami niepublicznymi jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak też 
przeciwdziałanie alienacji osób starszych i samotnych. 

§ 53. Zadania w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych: 

1) Ijudzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym; 

2) formy realizacji: 

a) zapewnienie noclegu w schronisku lub noclegowni. 

b) zapewnienie gorącego posiłku, 

c) dostarczenie niezbędnej odzieży i obuwia dostosowanych do pory7 roku. 

d) organizowanie pomocy żywnościowej: 

3) zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbaw ione, bądź osobom, które wymagają pomocy innych osób. 
a rodzina nie może takiej pomocy udzielić; 

4) formy realizacji: 

a) świadczenie usług opiekuńczych, w7 tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. 

b) prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszy ch, samotnych i niepełnosprawnych; 

5) opieka nad rodziną i dzieckiem; 

6) formy realizacji: 

a) dożywianie dzieci, 

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin (poradnictwo psychologiczne i prawne). 

c) pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, 

d) organizowanie zajęć świetlicowych i dożywianie dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji; 

7) readaptacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych, a także osób uzależnionych 
i wspóluzależnionyeh od alkoholu i narkotyków; 

8) formy realizacji: 

a) prowadzenie programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych podopiecznych 
pomocy społecznej i ich rodzin, 

b) prowadzenie Punktu Aktywizacji Zawodowej w7 zakresie doradztwa zawodowego, pomocy w znalezieniu 
pracy, a także przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy, 

c) współpraca z instytucjami pośrednictwa pracy i pracodawcami w zakresie upowszechniania ofert pracy 
oraz informacji o wolnych miejscach pracy i usługach poradnictwa zawodowego, a także o szkoleniach; 

9) przeciwdziałanie alienacji osób starszych i samotnych; 

10) formy realizacji: 

a) wspieranie organizacyjno-finansowe kól integracyjnych, 

b) wspieranie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku. 

§ 54. Zadania, które mogą być realizowane w trybie usług wieloletnich: 
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1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym; 

2) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. 

3) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin; 

a) realizacja wieloletnich projektów systemowych i konkursowych i w zakresie integracji społeczno-
zawodowej osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.w tym będących 
klientami pomocy społecznej i ich rodzin. 

§ 55. Zadania priorytetowe: 

1) udzielanie gorącego posiłku i dostarczanie odzieży w okresie jesienno-zimowym; 

2) świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania; 

3) prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu Dziennego Pobytu: 

4) prowadzenie programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych oraz programów 
profilaktycznych dla poprawy relacji w rodzinach i zapobiegania przemocy; 

5) współpraca przy realizacji inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku, projektów7 systemowych 
i konkursowych w zakresie integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,w tym będących klientami pomocy społecznej i ich rodzin. 

DZIAŁ X V . 
Zadania w zakresie rozwoju i promocji Miasta oraz wspierania przedsiębiorczości 

§ 56. Przedmiotowe zadania realizują: Wydział Promocji Miasta, Pełnomocnik ds. Rozwoju Miasta, którzy 
współdziałają z organizacjami pozarządowymi w7 zakresie promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy , poprzez: 

1) tworzenie warunków dla podejmowania działalności gospodarczej i powstawania nowych miejsc pracy; 

2) wsparcie szkoleniowe i informacyjne podmiotów7 działających na rzecz rynku pracy, w tym w sferze 
pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

§57 . Istotna rola przypisana jest współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspomagania 
rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca ta dotyczy w szczególności: 

1) pomocy w korzystaniu z możliwości, jakie zapewnia Park Przemysłowy Boruta Zgierz; 

2) promocji lokalnej przedsiębiorczości; 

3) działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw7: 

4) wspierania działalności lokalnych organizacji gospodarczych; 

5) pomocy w korzystaniu z zaplecza naukowego wyższych uczelni z terenu województwa łódzkiego. 

§ 58. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowy mi Wydział Promocji Miasta przygotowany jest 
do udzielania pomocy w zakresie nawiązywania nowych kontaktów i wspierania działań zmierzających do 
podtrzymania już istniejących relacji w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowoj. przede 
wszystkim dalszej współpracy z miastami partnerskimi Zgierza m. in. poprzez: poznawanie i kształtowanie 
tradycji kulturowych, promocję lokalnych dóbr kultury, działania na rzecz integracji ze społecznościami innych 
regionów i państw, wspieranie pod względem organizacyjnym wspólnych imprez kulturalno-sportowych. 
wymianę doświadczeń i realizację projektów7 gospodarczych z partnerami w kraju i zagranicą, organizowanie 
misji gospodarczych. 
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DZIAŁ X V I . 
Formy współpracy 

§ 59. Szczegółowy sposób konsultowania programu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie określa uchwała Nr LIII/4S i/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r, w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust, 3 ustaw y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

§ 60. 1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządow ymi ma charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Współpraca o której mowa w ust. 1. odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwiej konkurencji. 

§ 61. Współpraca finansowa Miasta z organizacjami pozarządowymi polega na udzielaniu organizacjom 
pozarządowym dotacji na realizację zadań własnych w następujących formach: 

1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji: 

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

3) środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w drodze: konkursów7 ofert o dotacje, 
ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Zgierza, który również zatwierdza wyniki konkursów 
przeprowadzanych przez powołane do tego celu komisje konkursowe: 

4) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 161. poz. 1078, z późn. zm), 

§ 62. Współpraca pozafinansowe Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie 
w następujących formach: 

1) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Miasta poprzez 
udzielanie rekomendacji: 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio do ich zakresu 
działania projektów aktów7 normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji; 

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym: 

4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizow ania tych kierunków; 

5) pomoc w pozyskaniu przez organizację pozarządow ą lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby 
prowadzenia działalności; 

6) udostępnienie miejsca na umieszczanie informacji i ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności organizacji 
pozarządowych; 

7) udostępnianie pomieszczeń, sal będących w dyspozycji Urzędu organizacjom pozarządowym na 
organizowane konferencje, szkolenia, spotkania okolicznościowe; 

8) objęcie honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Zgierza działań i programów prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe: 

9) działania informacyjno-szkoleniow7e dotyczące możliwości korzystania przez organizacje pozarządow e 
z funduszy strukturalnych; 

10) pomoc w7 nawiązywaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w miastach partnerskich 
Zgierza; 

1 1) przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni w terminie do 30 
kwietnia. 
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§ 63. Wysokość środków przeznaczony ch na realizację programu w ramach otwarty ch konkursów ofert na 
2010 r.: 

1) w zakresie prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną-
zespołu teraputyczno-rhabililacyjnego aktywności społecznych wraz z dowozem osób niepełnosprawnych 
na zajęcia rehabilitacyjne - 50.000 zł; 

2) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - 513.000 zł; 

3) w zakresie ..inicjaty wy na rzecz środowiska osób Trzeciego Wieku" - 40.000 zł; 

4) organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowy m oraz 
poradnictwa rodzinnego - 92.000 zł; 

5) prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców 
przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzy sie - 58.000 zl. 

§ 64. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w postępowaniach pozakonkursowych: 

1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (pozostała działalność) - 45.743 zł; 

2) kultura fizyczna i sport (pozostała działalność ) - 167.260 zł, w tym stypendia i nagrody sportow e -
77.060 zł. 

3) pomoc społeczna - obsługa programu pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Programu Pomocy 
Żywnościowej (pozostała działalność) - 22.800 zł. 

DZIAŁ XVTI. 
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert 

§ 65. 1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Miasta 
wynikających z niniejszego programu w celu opiniowania i wyboru ofert Prezydent Miasta Zgierza powołuje 
Komisję konkursową, zwaną dalej ..Komisją". 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) przedstawiciele Prezydenta Miasta Zgierza - 3 osoby w tym Przewodniczący: 

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w ustawie - 1-2 osoby. 

3. Komisja może zaprosić do udziału w swoich pracach z głosem doradczym inne osoby posiadające wiedzę 
specjalistyczną w dziedzinie objętej przedmiotem konkursu. 

4. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się odpowiednio przepis art. 24 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Do zadań Komisji należy: 

1) ocena merytoryczna ofert; 

2) propozycja podziału środków finansowych. 

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów7. 

7. Komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty pod względem formalnym. 

8. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w7 obecności co najmniej 2/3 liczby jej 
członków. 

9. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji. 

10. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani diety. 

11. Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Prezydent Miasta Zgierza podejmuje decyzję 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert oraz udzieleniu dotacji. 
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DZIAŁ X V I I I . 
Postanowienia końcowe 

§ 66. Organizacja może z własnej inicjatywy wystąpić do Prezydenta Miasta Zgierza z ofertą realizacji 
zadań własnych Miasta. 

§ 67. W przypadku, o który m mowa w § 66. Prezydent Miasta Zgierza rozważa celowość realizacji danego 
zadania własnego Miasta przez organizację pozarządową. 

§ 68. Organizacja powinna być poinformowana przez Prezydenta Miasta Zgierza o podjętej decyzji w ciągu 
dwóch miesięcy od daty złożenia oferty konkursowej. 

§ 69. Wysokość środków7 finansowych na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje w formie 
dotacji określa corocznie Rada Miasta Zgierza w uchwale budżetowej. 

§ 70. W okresie otrzymywania dotacji organizacja pozarządowa zobow iązana jest do zamieszczania 
w siedzibie oraz swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego 
zadania własnego Miasta. 

§ 71. W celu zapewnienia jak najlepszej współpracy z organizacjami pozarządowymi informacje 
o konkursach w ramach niniejszego Programu ukazywać się będą w BIP www.umz.zgierz.pl oraz na stronie 
www.miasto.zgierz.pl 
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