
UCHWAŁA NR XXX/294/12
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 1 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 116, 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 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, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5a ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, 
poz. 1244) Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje 

§ 1. Przyjmuje się i kieruje do realizacji Program współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Jarosław Komorowski
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Załącznik do uchwały 
Nr XXX/294/12 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

Program współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2013 

DZIAŁ I
Wprowadzenie do Programu oraz zasady współpracy 

§ 1. Współpraca miasta Zgierza 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. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, 
poz. 1241, Nr 209, poz. 1244), zwanej dalej "ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie", wiąże się 
z realizacją zasady pomocniczości oraz służby umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot. 

Działalność osób zrzeszonych w wymienionych powyżej podmiotach sprzyja tworzeniu więzi 
społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup 
mieszkańców. 

Wyrazem dążenia Gminy Miasto Zgierz zwanej dalej "Miastem" do wspierania tej działalności jest 
„Program współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2013” zwany dalej "Programem". Program ten reguluje zakres współpracy 
w wymiarze finansowym, niefinansowym, określa też jej formy. 

Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Miasta wobec organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im 
najlepszych możliwości do działania na terenie Miasta i opartej na zasadzie suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

DZIAŁ II
Cel główny Programu 

§ 2. Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu, jest kształtowanie 
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy 
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. Program w szczególności ma na uwadze: 

1) zwiększenie aktywności zgierzan służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta; 

2) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności 
lokalnych lub ogółu mieszkańców; 

3) umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan lokalnej wspólnoty, jak i całego Miasta; 

4) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne; 

5) zapewnienie możliwości wpływu środowiska organizacji pozarządowych na kreowanie polityki 
społecznej w Mieście; 

6) prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć; 

7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków na zadania publiczne, w tym ze źródeł zewnętrznych. 
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DZIAŁ III
Adresaci Programu 

§ 4. Program adresowany jest do: 

1) organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności publicznej 
i o wolontariacie, w tym stowarzyszeń i fundacji; 

2) innych jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Podmioty, o których mowa w punktach 1 i 2, będą zwane dalej "organizacjami 
pozarządowymi". 

DZIAŁ IV
Realizatorzy Programu 

§ 5. 1. Głównymi podmiotami, realizującymi ze strony Miasta współpracę z organizacjami 
pozarządowymi będą w 2013 r.: 

1) Rada Miasta Zgierza i jej komisje w zakresie ustalania kierunków tej współpracy; 

2) Prezydent Miasta Zgierza w zakresie sposobu realizacji Programu, a w szczególności: 

a) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta, 

b) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. 

3) Komisje konkursowe w zakresie opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe; 

4) niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierza i miejskie jednostki organizacyjne 
w zakresie bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi, udziału w przygotowywaniu 
projektu Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, przygotowywania i obsługi 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym udzielania informacji o sposobie wypełniania 
ofert na wyżej wymienione konkursy, upubliczniania wyników konkursów ofert, sporządzania umów 
z organizacjami pozarządowymi, których oferty zostały wybrane do realizacji w konkursach, nadzoru 
nad realizacją zadań publicznych i kontroli wydatkowania dotacji oraz sporządzania sprawozdań 
z realizacji Programu: 

a) Wydział Oświaty, 

b) Wydział Kultury i Sportu, 

c) Wydział Promocji Miasta, 

d) Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi, 

e) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

f) Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży, 

g) Wydział Rozwoju Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy", 

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

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

j) Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, 

k) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, 

l) Muzeum Miasta Zgierza. 

2. Realizatorami Programu ze strony organizacji pozarządowych są: 

1) 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 
mieszkańców Miasta, 
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2) Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza jako reprezentant organizacji pozarządowych w niej 
skupionych. 

3. Realizacja szeregu zadań Miasta przez organizacje pozarządowe odbywać się będzie nie tylko 
w ramach niniejszego Programu, ale również w ramach innych szczegółowych programowych m.in.: 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2013 rok, 
dla miasta Zgierza, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu na lata 2013 - 2015, 
Planu Potrzeb w zakresie Prac Społecznie Użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2013 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla miasta Zgierza na lata 2011 - 2015. Organizacje pozarządowe współpracują również z Miastem przy 
realizacji zadań spoza katalogu zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, np. z zakresu oświaty niepublicznej, rewitalizacji, opieki nad zabytkami 
oraz dziedzictwem narodowym, ochrony przeciwpożarowej, a także rozwoju zaplecza naukowego. 

DZIAŁ V
Zakres współpracy 

§ 6. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych, 
określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie 
odpowiadającym zadaniom Miasta i ma charakter współpracy finansowej i niefinansowej. 

DZIAŁ VI
Zadania do realizacji wspierane finansowo przez Miasto 

§ 7. Współpraca o charakterze finansowym pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi może 
być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
publicznych na zasadach określonych w w/w ustawie w formie: 

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

2) wspieranie zadań, o których mowa w punkcie pierwszym wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji; środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane 
w szczególności poprzez: 

a) otwarte konkursy ofert lub z pominięciem otwartych konkursów ofert przy zastosowaniu trybu 
określonego w art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) zakup 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 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej 
prawem zamówień publicznych. 

§ 8. Na realizację zadań ujętych w Programie przewiduje się łączną kwotę do 1.808.200 zł. 
DZIAŁ VII

Zadania w zakresie oświaty 

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

§ 10. Wydział Oświaty współpracuje z organizacjami pozarządowymi w przedsięwzięciach 
dotyczących takich obszarów jak: edukacja dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, 
przeciwdziałanie patologiom, aktywizacja społeczna. 

§ 11. Priorytety w zakresie oświaty: 

1) kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży; 

2) formy realizacji: wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci 
i młodzieży w takich obszarach jak: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie postaw 
obywatelskich; 

3) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i skutkom deprawacji społecznej wśród dzieci 
i młodzieży; 
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4) formy realizacji: wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci 
i młodzieży w takich obszarach jak wyrównywanie szans dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym; 

5) tryb realizacji: pozafinansowy. 

DZIAŁ VIII
Zadania w zakresie kultury 

§ 12. W zakresie kultury, Wydział Kultury i Sportu, Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, Miejsko - 
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu oraz Muzeum Miasta Zgierza 
współpracują z organizacjami pozarządowymi w sferze organizacji życia kulturalnego Miasta, wspierania 
organizowanych przez te organizacje przedsięwzięć kulturalnych, w tym nawiązujących do historii 
i tradycji Miasta. 

§ 13. Priorytety w zakresie kultury: 

1) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, zgierskich twórców kultury, grup amatorskich 
i zespołów; 

2) wspieranie projektów i imprez edukacyjnych nawiązujących do historii tradycji Miasta. 

§ 14. Zadania do realizacji. 

1. Upowszechnianie kultury poprzez wspieranie wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin 
sztuki: 

1) formy realizacji: 

a) wspieranie organizacji plenerów i wystaw artystycznych, spektakli, konkursów, przeglądów, 
warsztatów, wystaw, prezentacji, akcji parateatralnych oraz innych form służących rozwijaniu 
działalności kulturalnej i artystycznej, 

b) wspieranie twórczości lokalnych środowisk artystycznych, 

c) wspieranie publikacji oraz wydawnictw multimedialnych towarzyszących realizacji przedsięwzięć 
kulturalnych, rejestrujących wydarzenia kulturalne i działalność lokalnych zespołów artystycznych. 

2) wskaźniki: 

a) ilość inicjatyw i zdarzeń w danej kategorii działalności, 

b) ilość działań służących rozwijaniu działalności kulturalnej i artystycznej na terenie Miasta, 

c) ranga inicjatyw i zdarzeń (lokalne, regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe), 

d) liczba uczestników inicjatyw i zdarzeń, 

e) liczba odbiorców publikacji oraz wydawnictw multimedialnych towarzyszących realizacji 
przedsięwzięć kulturalnych i rejestrujących wydarzenia kulturalne oraz działalność lokalnych 
zespołów artystycznych. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

2. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: 

1) forma realizacji: wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych dotyczących różnych 
dziedzin działalności kulturalnej. 

2) wskaźniki: 

a) ilość realizowanych przedsięwzięć i programów edukacyjnych, 

b) liczba odbiorców przedsięwzięć i programów edukacyjnych. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

3. Inicjatywy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta: 
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1) forma realizacji: wspieranie projektów i imprez nawiązujących do historii i tradycji Miasta, w tym 
wydawnictw ciągłych i okolicznościowych. 

2) wskaźniki: 

a) ilość realizowanych projektów i imprez, 

b) ranga projektów i imprez (lokalne, regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe), 

c) ilość uczestników i odbiorców projektów i imprez. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

Na realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się kwotę do 7.200 zł. 
DZIAŁ IX

Zadania w zakresie sportu 

§ 15. W zakresie sportu Wydział Kultury i Sportu, Wydział Promocji Miasta 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. 

§ 16. Priorytety w zakresie sportu: 

1) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych; 

2) wspieranie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych; 

3) organizowanie kolonii i obozów sportowych oraz innych letnich, zimowych i specjalistycznych form 
rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

4) organizowanie współzawodnictwa międzyszkolnego; 

5) promowanie osiągnięć zgierskich sportowców i środowiska trenerskiego oraz działalności promującej 
Miasto poprzez sport i rekreację w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

§ 17. Zadania do realizacji. 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży: 

1) forma realizacji: wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz 
klubów sportowych prowadzących szkolenia; 

2) wskaźniki: 

a) ilość prowadzonych kategorii wiekowych (np. kadeci, młodzicy, juniorzy) i grup w danej kategorii, 

b) liczba uczestników zajęć w każdej kategorii i grupie oraz ogółem, 

c) liczba uczestników kontynuujących zajęcia w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, 

d) systematyczność prowadzonych zajęć, 

e) poziom uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez właściwy związek sportowy (lokalne, 
regionalne, międzyokręgowe, ogólnopolskie, międzynarodowe), 

f) ilość organizowanych turniejów i zawodów oraz ich zasięg, 

g) kwalifikacje kadry trenersko-instruktorskiej. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

2. Wymiana i współpraca krajowa i międzynarodowa młodzieży w zakresie sportu: 

1) wskaźniki: 

a) ilość imprez, zawodów, turniejów, 

b) ilość zespołów i kategorii wiekowych objętych współzawodnictwem, 
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c) liczba uczestników współzawodnictwa z poszczególnych zespołów. 

2) tryb realizacji: zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

3. Organizowanie i wspieranie organizowania międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego: 

1) wskaźniki: 

a) ilość imprez, zawodów, turniejów, 

b) ilość kategorii wiekowych i grup wiekowych w każdej kategorii, 

c) liczba uczestników imprez, zawodów, turniejów, 

d) poziom uczestnictwa w rozgrywkach (lokalne, regionalne, międzyokręgowe, ogólnopolskie, 
międzynarodowe); 

2) tryb realizacji: zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

4. Organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych oraz wspieranie podmiotów promujących 
sportowy tryb życia: 

1) forma realizacji: wspieranie organizacyjne i finansowe ogólnie dostępnych zawodów sportowo-
rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

2) wskaźniki: 

a) ilość zawodów, turniejów oraz ich zasięg (lokalne, regionalne, międzyokręgowe, ogólnopolskie, 
międzynarodowe), 

b) ilość kategorii wiekowych i grup wiekowych, 

c) liczba uczestników zawodów. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

5. Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności stowarzyszeń promujących sportowy tryb 
życia: 

1) wskaźniki: 

a) ilość zawodów, turniejów oraz ich zasięg (lokalne, regionalne, międzyokręgowe, ogólnopolskie, 
międzynarodowe), 

b) ilość zawodów, turniejów, w których bierze udział stowarzyszenie oraz ich zasięg (lokalne, 
regionalne, międzyokręgowe, ogólnopolskie, międzynarodowe), 

c) liczba uczestników zawodów i turniejów w podziale na zasięg imprezy, 

d) liczba uczestników zawodów organizowanych przez stowarzyszenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem podopiecznych, 

e) ilość prowadzonych przez organizację kategorii wiekowych i grup w danej kategorii. 

2) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

6. Wspieranie organizowania działalności sportowej i rekreacyjnej w środowisku osób 
niepełnosprawnych: 

1) forma realizacji: wspieranie organizacyjno-finansowe zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich współzawodnictwa sportowego; 

2) wskaźniki: 

a) ilość zajęć, zawodów, turniejów oraz ich zasięg (lokalne, regionalne, międzyokręgowe, 
ogólnopolskie, międzynarodowe), 

b) ilość kategorii wiekowych, 

c) liczba niepełnosprawnych uczestników zajęć, zawodów, turniejów. 
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3) tryb realizacji: zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

7. Organizowanie kolonii i obozów sportowych oraz letnich i zimowych form rekreacji i wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży: 

1) formy realizacji: 

a) organizacja letnich obozów sportowych, 

b) organizacji kolonii, półkolonii i innych form rekreacji w okresie przerw świątecznych, ferii 
i wakacji szkolnych. 

2) wskaźniki: 

a) ilość organizowanych obozów, kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku, 

b) ilość kategorii wiekowych objętych tymi formami opieki, 

c) liczba uczestników w każdej z kategorii wiekowych. 

3) tryb realizacji: zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

8. Wspieranie zawodników, trenerów i klubów sportowych promujących Miasto w skali 
ogólnopolskiej i międzynarodowej: 

1) forma realizacji: wspieranie osiągnięć zgierskich klubów sportowych, sportowców i środowiska 
trenerskiego; 

2) wskaźniki: 

a) ilość klubów objętych wsparciem, 

b) liczba sportowców objętych wsparciem, 

c) liczba trenerów objętych wsparciem. 

3) tryb realizacji: wsparcie niefinansowe 

Na realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się kwotę do 450.000 zł. 
DZIAŁ X

Zadania w zakresie promocji Miasta 

§ 18. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 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, 
międzynarodowej. Przede wszystkim dalszej współpracy z miastami partnerskimi Zgierza, między 
innymi poprzez: poznawanie i kształtowanie tradycji kulturowych, promocję lokalnych dóbr kultury, 
działania na rzecz integracji ze społecznościami innych regionów, wspieranie pod względem 
organizacyjnym wspólnych imprez kulturalno - sportowych, wymianę doświadczeń. 

§ 19. Priorytety w zakresie promocji Miasta: 

1) promocja lokalnych dóbr kultury; 

2) forma realizacji: wspieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie 
promocji i budowania wizerunku Miasta w kraju i za granicą; 

3) tryb realizacji: pozafinansowy. 

DZIAŁ XI
Zadania w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami pomocowymi 

§ 20. Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi poprzez udzielanie wsparcia w zakresie informowania o możliwościach pozyskiwania  
funduszy zewnętrznych. 

§ 21. Priorytety w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami pomocowymi: 
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1) pomoc w wyszukiwaniu źródeł finansowania inicjatyw społecznych zaliczanych do działalności 
pożytku publicznego; 

2) forma realizacji: udzielanie merytorycznych konsultacji organizacjom pozyskującym zewnętrzne 
fundusze na prowadzenie swojej działalności; 

3) tryb realizacji: pozafinansowy. 

DZIAŁ XII
Zadania w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa 

§ 22. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu 
miasta Zgierza. 

§ 23. Priorytety w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa: 

1) zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Zgierza; 

2) zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom z terenu miasta Zgierza; 

3) formy realizacji: 

a) wspieranie inicjatyw z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta 
Zgierza, 

b) wspieranie inicjatyw z zakresu zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu miasta 
Zgierza. 

4) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

Na realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się kwotę do 300.000 zł. 
DZIAŁ XIII

Zadania w zakresie zdrowia publicznego 

§ 24. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi realizuje przedsięwzięcia i zadania dotyczące ochrony zdrowia oraz programy mające na 
celu polepszenie warunków zdrowotnych mieszkańców Miasta. Głównym celem współpracy jest: 
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i wzrostu efektywności wykorzystania 
istniejących zasobów ochrony zdrowia przez stwarzanie warunków do szerokiej współpracy w zakresie 
podejmowania działań dla podniesienia zdrowotności mieszkańców; budowa systemu integracji 
i koordynacji działań prozdrowotnych realizowanych na terenie Miasta; rozwijanie i wspieranie inicjatyw 
i programów służących poprawie stanu zdrowia mieszkańców i poprawie stanu środowiska naturalnego. 

§ 25. Priorytety w zakresie zdrowia publicznego: 

1) działania w kierunku zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, 
rehabilitacji, edukacji i ich integracji ze środowiskiem społecznym; 

2) realizacja programów zdrowotnych - profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób; 

3) 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. 

§ 26. Zadania do realizacji. 

1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób: 

1) forma realizacji: prowadzenie programów z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób 
adresowanych do różnych grup odbiorców; 

2) tryb realizacji: konkurs na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Dofinansowanie materiałów informacyjnych służących realizacji programów profilaktyki 
zdrowotnej - tryb realizacji: pozakonkursowy. 
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3. Edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i ekologii: 

1) forma realizacji: wspieranie programów edukacyjnych mających na celu szeroką popularyzację 
korzyści wynikających ze zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, powodujących poprawę 
kondycji psychofizycznej mieszkańców; 

2) tryb realizacji: pozafinansowy. 

4. Wspieranie działań mających na celu zapewnienie opieki, godnego życia i integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym: 

1) formy realizacji: 

a) wspieranie realizacji programów mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, 

b) wspieranie działań profilaktycznych - wczesnej interwencji z oddziaływaniem terapeutycznym, 

c) wspieranie różnych form terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz organizacji dowozu 
osób niepełnosprawnych na stałe zajęcia rehabilitacyjne. 

2) wskaźniki: 

a) liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, 

b) liczba osób niepełnosprawnych uczestnicząca w terapii zajęciowej, 

c) liczba osób niepełnosprawnych uczestnicząca w indywidualnej terapii ruchowej, 

d) liczba osób niepełnosprawnych uczestnicząca w socjoterapii, 

e) ilość imprez kulturalno – integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych skierowanych do 
środowiska lokalnego. 

3) tryb realizacji: konkurs. 

Na realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się kwotę do 50.000 zł. 
DZIAŁ XIV

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień 

§ 27. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz innych uzależnień na 2013 rok dla miasta Zgierza. 

§ 28. Priorytety w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych 
uzależnień: 

1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

2) szeroko pojęta profilaktyka uzależnień oraz kształtowanie postaw prospołecznych. 

§ 29. Zadania do realizacji. 

1. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania patologii społecznej: 

1) forma realizacji: wspieranie organizacji i prowadzenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwo rodzinne; 

2) wskaźniki: 

a) liczba dzieci objętych wsparciem w postaci pomocy w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, 
rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, 

b) ilość udzielonych porad z zakresu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, 

c) liczba rodzin objętych wsparciem 

d) liczba dzieci, którym poprawiły się oceny w szkole, w tym ocena z zachowania(wskaźnik 
jakościowy – propozycja). 

3) tryb realizacji: konkurs,zakup usług. 
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2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: 

1) forma realizacji: zajęcia organizowane w miejscu zamieszkania i w formie wyjazdowej w okresie ferii 
zimowych i letnich; 

2) wskaźnik: liczba dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz innych uzależnień, które 
korzystały wypoczynku letniego; 

3) tryb realizacji: zakup usług. 

3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: 

1) forma realizacji: wspieranie prowadzenia działań terapeutycznych i wspierających dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy, w ramach wspierania rodzin w kryzysie; 

2) wskaźniki: 

a) liczba rodzin objętych wsparciem, 

b) ilość działań animujących rodziny i dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz 
innych uzależnień, 

c) liczba osób uczestniczących w terapii uzależnień, 

d) liczba rodzin objętych wsparciem bezpośrednim i pośrednim innym niż terapia, wsparciem 
doradczo – szkoleniowym oraz wsparciem rzeczowym, 

e) ilość działań profilaktycznych nakierowanych na upowszechnianie wiedzy o problemie uzależnień 
oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, 

f) ilość zrealizowanych grup wsparcia. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

4. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży: 

1) forma realizacji: wspieranie społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci 
i młodzieży; 

2) wskaźniki: 

a) ilość działań profilaktycznych nakierowanych na upowszechnianie wiedzy o problemie uzależnień 
oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, 

b) ilość zrealizowanych grup wsparcia, 

c) ilość wydanych posiłków. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, tryb uproszczony zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zakup usług; 

4) forma realizacji: upowszechnianie wiedzy w działalności o problemach społecznych oraz o metodach 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym; 

5) tryb realizacji: zakup usług. 

Ogólne wskaźniki realizacji zadania: 

- ilość działań profilaktycznych nakierowanych na upowszechnianie wiedzy o problemie uzależnień 
oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym; 

- ilość zrealizowanych grup wsparcia. 

Na realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się kwotę do 210.000 zł . w trybie 
konkursu ofert i do 20.000 zł. trybem zgodnym z art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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DZIAŁ XV
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

§ 30. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu na 
lata 2013 - 2015. 

§ 31. Priorytetem w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest ograniczenie zjawiska narkomanii 
w mieście Zgierzu. 

§ 32. Zadania do realizacji. 

1. Prowadzenie warsztatów, treningów, szkoleń, konsultacji, akcji promocyjno - informacyjnych, 
upowszechnianie materiałów edukacyjnych i profilaktycznych dla różnych grup odbiorców: 

1) formy realizacji: 

a) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, 

b) zajęcia informacyjno - edukacyjne, profilaktyczne, 

c) organizacja wydarzeń artystycznych promujących zdrowy styl życia, 

d) rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych, 

e) rozpoznanie problemu zjawiska narkomanii w mieście. 

2) wskaźniki: 

a) liczba dzieci objętych wsparciem w postaci pomocy w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, 
rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, 

b) ilość udzielonych porad z zakresu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, 

c) liczba rodzin objętych wsparciem, 

d) ilość działań animujących rodziny i dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz 
innych uzależnień, 

e) liczba osób uczestniczących w terapii uzależnień, 

f) liczba rodzin objętych wsparciem bezpośrednim i pośrednim innym niż terapia, wsparcie doradczo 
– szkoleniowe oraz wsparcie rzeczowe, 

g) ilość działań profilaktycznych nakierowanych na upowszechnianie wiedzy o problemie uzależnień 
oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, 

h) ilość zrealizowanych grup wsparcia, 

i) ilość wydanych posiłków, 

j) ilość szkoleń dla rodziców, 

k) liczba dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz innych uzależnień, które 
korzystały z wypoczynku letniego, 

l) ilość rozpowszechnionych materiałów profilaktycznych. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

Na realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się kwotę do 5.000 zł. 
DZIAŁ XVI

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

§ 33. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zgierza na lata 2011-2015. 
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§ 34. Priorytety w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie: 

1) szerzenie wiedzy na temat sposobów zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy 
domowej; 

2) wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie. 

§ 35. Zadania do realizacji. 

1. Szerzenie wiedzy na temat sposobów zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy 
domowej: 

1) forma realizacji: prowadzenie kampanii informacyjnych rozwijających świadomość i wrażliwość 
społeczną na kwestie przemocy domowej i rówieśniczej; 

2) tryb realizacji: porozumienie, zakup usług. 

2. Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie: 

1) forma realizacji: prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy 
w rodzinie; 

2) tryb realizacji: zakup usług. 

DZIAŁ XVII
Zadania w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych 

§ 36. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. 
Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zwany dalej „Ośrodkiem", jako jednostka organizacyjna Miasta. Ośrodek 
zajmuje się 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. 

§ 37. Zadania do realizacji. 

1. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym: 

1) forma realizacji: wspieranie lub powierzenie działań mających na celu zapewnienie noclegu 
w schronisku lub noclegowni; 

2) wskaźnik: liczba osób objętych wsparciem; 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

Na realizację zadania przewiduje się kwotę do 80.000 zł. 
2. Udzielanie posiłku: 

1) forma realizacji: wspieranie lub powierzenie działań mających na celu zapewnienie posiłku dla osób 
najbardziej potrzebujących; 

2) wskaźnik: liczba osób objęta wsparciem; 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

Na realizację zadania przewiduje się kwotę do 40.000 zł. 
3. Udzielanie niezbędnego ubrania: 

1) forma realizacji: wspieranie działań mających na celu pomoc w zapewnieniu niezbędnego ubrania 
osobom tego potrzebującym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz przy współpracy 
organizacji, które wydają odzież; 

2) wskaźnik: liczba osób kierowanych do organizacji przez pracowników MOPS; 

3) tryb realizacji: wsparcie niefinansowe. 

4. Udzielanie pomocy żywnościowej: 
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1) forma realizacji: wspieranie działań mających na celu zapewnienie pomocy żywnościowej 
najbiedniejszym mieszkańcom miasta; 

2) wskaźnik: liczba osób kierowanych do organizacji przez pracowników MOPS; 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

5. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby i innych 
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, bądź osobom, które wymagają pomocy 
innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy udzielić: 

1) forma realizacji: wspieranie lub powierzenie działań na rzecz zapewnienia usług opiekuńczych w tym 
specjalistycznych dla osób potrzebujących; 

2) wskaźnik: liczba osób objętych wsparciem w skali roku; 

3) tryb realizacji: konkurs ofert; 

Na realizację zadania przewiduje się kwotę do 630.000 zł. 
§ 38. Działania Ośrodka w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych uzupełnia 

Wydział Kultury i Sportu oraz Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Zgierzu, adresując do tej grupy osób odrębne inicjatywy nieobjęte ustawą 
o pomocy społecznej. 

§ 39. Zadania do realizacji. 

1. Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku: 

1) forma realizacji: wspieranie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku poprzez działania 
edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne; 

2) wskaźniki: 

a) ilość wspartych inicjatyw, 

b) liczba uczestników zajęć odrębnie dla każdej inicjatywy, 

c) liczba uczestników kontynuujących zajęcia w stosunku do roku poprzedniego odrębnie dla każdej 
inicjatywy, 

d) systematyczność prowadzonych zajęć. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług, wsparcie niefinansowe. 

Na realizację wyżej wymienionych zadań przewiduje się kwotę do 30.000 zł. 
DZIAŁ XVIII

Zadania w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji 
§ 40. Wydział Rozwoju Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy" współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi w sferze analiz kulturowych, oddziaływania infrastruktury społecznej oraz promocji dóbr 
kultury i tradycji. 

§ 41. Zadania do realizacji. 

1. Promocja dóbr kultury i tradycji regionu w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy": 

1) forma realizacji: wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr 
kultury i tradycji – prowadzenie Domu Turysty, 

2) wskaźniki: 

a) liczba grup zorganizowanych korzystającychz usług Domu Turysty według rodzajów usług, 

b) liczba uczestników korzystających z tych usług w grupach zorganizowanych według rodzajów 
usług, 

c) liczba uczestników indywidualnych korzystających z usług, 
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d) ilość przeprowadzonych zajęć szkoleniowo-edukacyjnych i ich uczestników, 

e) ilość zorganizowanych zdarzeń artystycznych (wykłady, koncerty, pokazy, wystawy, prezentacje) 
wraz z liczbą ich uczetników. 

3) tryb realizacji: konkurs ofert, wsparcie niefinansowe; 

4) forma realizacji: wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr 
kultury i tradycji -prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna; 

5) wskaźniki: 

a) liczba grup zorganizowanych korzystających z prezentacji działania Centrum Konserwacji 
Drewna, 

b) liczba uczestników korzystających z tej usługi w grupach zorganizowanych, 

c) liczba uczestników indywidualnych, 

d) ilość przeprowadzonych zajęć szkoleniowo - edukacyjnych i ich uczestników, 

e) ilość zorganizowanych zdarzeń artystycznych (wykłady, wystawy, pokazy, prezentacje) wraz 
z liczbą ich uczestników; 

6) tryb realizacji: konkurs ofert, wsparcie niefinansowe; 

7) forma realizacji: wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr 
kultury i tradycji w sferze kultywowania tradycji kulinarnych jako dziedzictwa kulturowego regionu – 
prowadzenie usług gastronomicznych jako forma aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy; 

8) wskaźniki: 

a) liczba osób objętych aktywizacją zawodową w ramach zadania, 

b) liczba osób kontynuujących zatrudnienie w stosunku do roku poprzedniego. 

9) tryb realizacji: konkurs ofert, wsparcie niefinansowe; 

10) forma realizacji: wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr 
kultury i tradycji regionu - prowadzenie hostelu w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" jako forma 
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; 

11) wskaźniki: 

a) liczba osób objętych aktywizacją zawodową w ramach zadania, 

b) liczba osób kontynuujących zatrudnienie w stosunku do roku poprzedniego. 

12) tryb realizacji: konkurs ofert, wsparcie niefinansowe. 

Na realizację zadania przewiduje się kwotę do 36.000 zł. 
DZIAŁ XIX

Niefinansowe formy współpracy 

§ 42. 1. Miasto będzie wspierać organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także poprzez 
różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym. 

2. Formy te obejmują w szczególności: 

1) organizowanie raz w roku podsumowania współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, 
mającego na celu prezentację ich dorobku i przedstawienie najważniejszych problemów; 

2) organizowanie otwartych spotkań informacyjnych z organizacjami pozarządowymi, w tym 
dotyczących przygotowywania i rozliczania wniosków składanych w ramach otwartych konkursów 
ofert oraz zadań publicznych, planowanych do realizacji na następny rok; 

3) gotowość udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez organizacje 
pozarządowe; 
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4) organizowanie szkoleń i seminariów, mających na celu podnoszenie standardów usług świadczonych 
przez organizacje pozarządowe; 

5) realizację wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych i Miasta; 

6) wspieranie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na działalność organizacji 
pozarządowych; 

7) udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji 
z wnioskami o dotacje; 

8) wspieranie przez Miasto działań promujących przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych lokalnym organizacjom pożytku publicznego; 

9) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej działań organizacji 
pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z Miastem, konsultowanie z organizacjami 
pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących współpracy z Miastem, w tym projektu Programu; 

10) pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta; 

11) pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze, 
zwłaszcza w miastach partnerskich; 

12) pomoc w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokalu użytkowego na siedzibę lub na potrzeby 
w celu prowadzenia działalności statutowej, na zasadach określonych w prawie miejscowym; 

13) udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości i na preferencyjnych warunkach, sal będących 
w dyspozycji Miasta na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje 
pozarządowe spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym; 

14) przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni w terminie do 30 
kwietnia; 

15) umieszczanie informacji dotyczących zadań Miasta, realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza i na wydzielonych 
tablicach informacyjnych; 

16) wsparcie przy organizacji półkolonii, festynów, imprez sportowych, kulturalnych, o charakterze 
integracyjnym, spotkań wigilijnych itp.; 

17) udział przedstawicieli jednostek pomocniczych miasta – rad osiedli w szkoleniach prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe, dotyczących podnoszenia kwalifikacji i efektywności pracy na rzecz 
lokalnej społeczności; 

18) współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi i zajmującymi się problemami uzależnień, 
zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych i ich 
rodzin, m. in. w ramach działalności zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, działalność promocyjna i informacyjna na rzecz propagowania trzeźwości 
i przeciwdziałania patologiom społecznym. 

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

konkursach ofert 
§ 43. 1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym 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. 
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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 oferentów. 

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

8. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w 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 lub osoba przez niego 
upoważniona podejmuje ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert oraz udzieleniu 
dotacji. 

12. Wyniki konkursu bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu publikuje się: 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej. 

DZIAŁ XXI
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji 

§ 44. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez  Wydział 
Zdrowia Spraw Społecznych i Młodzieży oraz Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza. 
Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań: 

1) spotkania z Radą Organizacji Pozarządowych oraz stowarzyszeniami sportowymi już na etapie 
założeń do Programu; 

2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierza 
informacji na temat priorytetów w realizacji zadań publicznych; 

3) stworzenie grup roboczych w celu wypracowania wskaźników do Programu; 

4) opracowania projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji oraz 
informacji od komórek organizacyjnych Urzędu; 

5) udostępnienie do konsultacji Programu na stronie internetowej miasta Zgierza; 

6) rozesłanie projektu Programu do organizacji znajdujących się w bazie mailowej Wydziału Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Młodzieży; 

7) spotkanie otwarte dla organizacji pozarządowych w dniu 6 listopada 2012 r.; 

8) zebranie uwag, opinii poprzez składanie wypełnionych formularzy osobiście lub drogą elektroniczną 
na podane adresy mailowe, 

9) w dniu 12 listopada 2012 r. wydanie opinii do Programu przez Radę Organizacji Pozarządowych 
Miasta Zgierza. 

DZIAŁ XXII
Ocena realizacji Programu 

§ 45. Sposób realizacji Programu podlega ocenie, która opiera się w szczególności na analizie jego 
wyników pod kątem następujących kryteriów: 
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1) ilości umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 
w wyniku konkursów ofert, trybu uproszczonego czy postępowania zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych; 

2) ilości organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne we współpracy z Miastem; 

3) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) przez 
organizacje pozarządowe; 

4) liczba osób, które były beneficjentami działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe we 
współpracy z Miastem; 

5) łącznej wysokości środków finansowych Miasta zaangażowanych w realizację zadań publicznych 
w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi; 

6) stopnia wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie Miasta na realizację zadań ujętych 
w Programie; 

7) łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe 
w realizację zadań publicznych w związku z umowami, o których mowa w pkt 1. 

DZIAŁ XXIII
Okres obowiązywania Programu 

§ 46. Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r. 
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