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Projekt 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na 2011 rok” 
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
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 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008 Nr 209, poz. 1316, z 2009 Nr 19 
poz. 100, Nr 22 poz.120, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 146), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 
2011 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  
do Uchwały Nr …/    /10 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia……………………2010r. 

 
Program współpracy Gminy Miasto Szczecin  

z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

na 2011 rok  
 

WSTĘP 
 

Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej oraz wykonuje 
przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych o charakterze lokalnym, 
nie zastrzeŜonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Obowiązkiem 
spoczywającym na Gminie Miasto Szczecin jest realizacja zadań o charakterze gminnym        
i powiatowym tj. takich, które swym zasięgiem obejmują obszar Miasta Szczecin i słuŜą 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Działania Gminy Miasto Szczecin oraz 
działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na 
efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie zadań publicznych. 

 
Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów 

administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873  
z późn. zm.). Przepisy cytowanej wyŜej ustawy a konkretnie art. 5a, nakładają na Gminę 
Miasto Szczecin obowiązek corocznego przygotowania „Programu współpracy Gminy Miasto 
Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na 2011 rok”. Opracowany juŜ po raz ósmy Program 
powstał w oparciu o wiedzę i praktykę liderów szczecińskich organizacji pozarządowych jak 
i pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Tak przygotowany Program ułatwi wydobycie           
i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta. 
Zapisy Programu są wyrazem ogromnego zaufania, jak i nadziei, pokładanych w aktywnych 
organizacjach działających na rzecz polepszenia jakości Ŝycia w naszym Mieście. 

 
ROZDZIAŁ I 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) Ustawie – naleŜy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
2) Programie – naleŜy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Miasto Szczecin  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na 2011 rok”, 

3) Mieście – naleŜy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin, 
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4) Organizacjach – naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, prowadzące 
działalność poŜytku publicznego oraz podmioty z nimi ustawowo zrównane, wymienione 
w art. 3 ust. 3 Ustawy, 

5) Radzie – naleŜy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin, 
6) Prezydencie – naleŜy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin, 
7) Urzędzie – naleŜy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin,  
8) Konkursie – naleŜy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa  

w art. 11 ust. 2 Ustawy, 
9) Radzie PoŜytku – naleŜy przez to rozumieć Szczecińską Radę Działalności PoŜytku 

Publicznego, 
10) BOP – naleŜy przez to rozumieć Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta 

Szczecin, 
11) WZiPS - naleŜy przez to rozumieć Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Szczecin, 
12) WKiOZ - naleŜy przez to rozumieć Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu 

Miasta Szczecin, 
13) WGKiO Ś - naleŜy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Szczecin , 

14) WRM - naleŜy przez to rozumieć Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin, 
15) WSiT - naleŜy przez to rozumieć Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin, 
16) WOś - naleŜy przez to rozumieć Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, 
17) WInf - naleŜy przez to rozumieć Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin, 
18) BM - naleŜy przez to rozumieć Biuro ds. Morskich Urzędu Miasta Szczecin, 
19) BPM- naleŜy przez to rozumieć Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin. 
 

2. Program realizuje Politykę Miasta Szczecina wobec Organizacji działających na rzecz 
Miasta i jego mieszkańców. 
 
3. Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Miasta Szczecina, zwłaszcza 
w zakresie realizacji Polityki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego a takŜe innych 
polityk branŜowych, w których podmiotami są Organizacje. 

 
ROZDZIAŁ II 

 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 
CELE PROGRAMU 

 
§ 2. 1. Głównym celem Programu jest wspólne podejmowanie działań przez Miasto oraz 

Organizacje na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia 
poziomu Ŝycia mieszkańców Szczecina. 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 
 
1) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną a Organizacjami, 
2) kształtowanie wizerunku Miasta na forum ogólnopolskim poprzez wszechstronne 

wspieranie działalności Organizacji, 
3) analiza stanu i potrzeb środowiska Organizacji w Mieście, 
4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia 

i współodpowiedzialności za społeczność lokalną,  
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5) pobudzanie aktywności społeczności lokalnej w celu skuteczniejszego zaspokajania 
potrzeb zbiorowych, 

6) budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju Miasta w zakresie współpracy Urzędu               
oraz podległych mu jednostek z Organizacjami i objęcie nią moŜliwie najszerszych 
obszarów aktywności obywatelskiej, 

7) propagowanie idei wolontariatu, 
8) wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnianie tym organizacjom 

równych szans w realizacji zadań publicznych, przez powierzanie i wspieranie coraz 
większej ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich 
realizację. 

 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

 
§ 3. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji               
i jawności. 
 

FORMY WSPÓŁPRACY 
 
§ 4. Współpraca Miasta z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach 

finansowych i pozafinansowych:  
 

1) zlecania do realizacji zadań publicznych, 
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności poprzez: 

 
a) publikowanie waŜnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

stronach internetowych, w tym na www.szczecin.pl/bop i www.platany.org a takŜe 
za pośrednictwem Newslettera BOP oraz mediów lokalnych, 

b) partycypację przedstawicieli Organizacji w działaniach programowych Rady                  
i Urzędu, 

c) organizację Walnego Spotkania Wyborczego Organizacji Pozarządowych             
w styczniu 2011 roku, 

d) organizację Walnego Spotkania Sprawozdawczego Organizacji Pozarządowych     
w maju 2011 roku, 

e) współdziałanie z Radą Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 
f) wydawanie publikacji dotyczących Organizacji. 

3) konsultowania z Organizacjami projektów aktów normatywnych oraz propozycji 
priorytetowych zadań publicznych na kolejny rok, 

4) tworzenia zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym kontynuacja 
działań w ramach:  

a) Rady PoŜytku, 
b) Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Prezydencie, 
c) Prezydenckiej Rady Kultury, 
d) Komisji ds. przydziału pracowni artystycznych, 
e) Rady Sportu, 
f) Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Prezydencie Miasta Szczecin. 
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5) udostępniania lokali i nieruchomości, a takŜe sal i pomieszczeń, na preferencyjnych 
warunkach w celu prowadzenia działalności poŜytku publicznego, 

6) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej, 
7) promocji działalności Organizacji poprzez: prowadzenie bazy danych o Organizacjach 

na stronach internetowych Miasta, organizowanie akcji np. „Stwarzaj Szczecin – daj     
z siebie 1%”w miesiącach od stycznia do kwietnia 2011 roku i spotkań np. 
Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” w czerwcu 
2011 roku, 

8) inicjacji i rozwoju nowych form współpracy z Organizacjami i organami administracji 
publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, 

9) inicjacji i rozwoju nowych form współpracy z Organizacjami z zagranicy oraz 
udzielanie pomocy w kontynuowaniu istniejącej współpracy międzynarodowej, 

10) organizacji szkoleń, 
11) opiniowania działalności Organizacji oraz udzielania rekomendacji. 

ZAKRES PODMIOTOWY WSPÓŁPRACY 
 
§ 5. Podmiotami realizującymi współpracę są: 
 
1) Rada i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Miasta, 
2) Prezydent - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę oraz w zakresie 
inicjowania nowych projektów słuŜących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na 
terenie Miasta, 
3) Urząd – w zakresie realizacji szczegółowych celów programu, 
4) Organizacje bez względu na siedzibę - w zakresie realizacji oraz inicjowania zadań 
publicznych na terenie Szczecina lub dla jego mieszkańców. 
 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY  
 
§ 6. W roku 2011 Miasto współpracować będzie z organizacjami w sferze zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,     
a takŜe podejmie następujące działania:  
1) starania na rzecz pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na potrzeby 

Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych i Centrum Wspierania Aktywnych 
Obywateli we współpracy z Organizacjami, 

2) prace zmierzające do pełnej unifikacji przepisów prawa lokalnego w zakresie 
dotyczącym Organizacji, 

3) prace zmierzające do wypracowania jasnych i przejrzystych zasad przydziału lokali oraz 
nieruchomości dla Organizacji. 

 
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

 
§ 7. W roku 2011 Miasto uznaje za priorytetowe zadania publiczne z następujących 
obszarów: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
5) przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym, 
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6) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych        
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 Ustawy. 

 
ZADANIA PUBLICZNE 

PRZEWIDZIANE DO ZLECANIA ORGANIZACJOM  
W 2011 ROKU 

 
§ 8. W roku 2011 Miasto planuje zlecać realizację zadań publicznych, przedstawionych          

w poniŜszej tabeli:  
 

Obszar Nazwa zadania Wydział 
odpowiedzialny 

Integracja społeczna dla osób w podeszłym 
wieku (w ramach ośrodków wsparcia dla osób 

starszych) 

WZiPS 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie moŜliwości aktywnego Ŝycia  
w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji          

(w ramach Środowiskowego Domu 
Samopomocy i mieszkania chronionego) 

WZiPS 

Promocja rodzicielstwa zastępczego – 
prowadzenie ośrodka adopcyjno – 

opiekuńczego 

WZiPS 

Prowadzenie placówek opiekuńczo – 
wychowawczych  wsparcia dziennego 

(świetlic środowiskowych) oraz realizacja  
w tych placówkach programu profilaktyki 

uzaleŜnień 

WZiPS 

Realizacja programu doŜywiania w ramach 
rządowego programu „Posiłek dla 

potrzebujących” 

WZiPS 

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 
wymagającym stałego wsparcia ze względu  

na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 

WZiPS 

Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 

WZiPS 

I. Pomoc społeczna,  
w tym pomoc 
rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej oraz 
wyrównywanie 
szans tych rodzin  
i osób 

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 
 

BOP 

Wspieranie wieloletniego programu działań 
kulturotwórczych i artystycznych 

WKiOZ 

Realizacja działań na rzecz popularyzowania 
kultury mniejszości narodowych i kresowych 

tradycji polskich oraz organizacji sesji, 
seminariów, konferencji, wykładów i spotkań 

związanych z ochroną dziedzictwa 
kulturowego Szczecina 

WKiOZ 

II. Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury  
i dziedzictwa 
narodowego 

Działania kulturalno – artystyczne związane  
z obchodami roku Czesława Miłosza 

WKiOZ 
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Przygotowanie i realizacja imprez 
muzycznych np. festiwali, koncertów, 
konkursów, przeglądów, występów 

WKiOZ 

Wspieranie inicjatyw kulturalnych w zakresie 
sztuk wizualnych związanych takŜe  

z edukacją artystyczną i amatorskim ruchem 
artystycznym 

WKiOZ 

Wspieranie projektów wydawniczych w tym 
równieŜ fonograficznych oraz programów 

upowszechniających sztukę słowa pisanego 

WKiOZ 

Szkolenie dzieci i młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe punktujące  

we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu 

WSiT 

Szkolenie dzieci i młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe niepunktujące  

we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu 

WSiT 

Szkolenie dzieci i młodzieŜy prowadzone 
przez uczniowskie kluby sportowe punktujące 

i niepunktujące we współzawodnictwie 
Ministerstwa Sportu 

WSiT 

Szkolenie zawodników klubów w kadrze 
wojewódzkiej młodzików, juniorów 
młodszych w zakresie organizacji                    

i prowadzenia obozów sportowych zgrupowań 
i konsultacji 

WSiT 

Organizacja zawodów sportowych na rzecz 
osób niepełnosprawnych w dyscyplinach 

paraolimpijskich 

WSiT 

Wymiana i współpraca młodzieŜy z zagranicą WSiT 

Animator sportu w stowarzyszeniach kultury 
fizycznej 

WSiT 

Szkolenie trenerów  i instruktorów WSiT 

Szkolenie z zakresu sportu kwalifikowanego WSiT 

Wspieranie organizacji imprez sportowych WSiT 

Popularyzacja idei olimpijskiej WSiT 

III.  Wspieranie  
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Program przygotowań olimpijskich  
i paraolimpijskich 

WSiT 

IV. Działalność  
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Integracja i aktywizacja środowisk osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie 

innowacyjnych działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji obejmujących  

m.in. osoby z dysfunkcją narządu słuchu, 
wzroku, układu mięśniowo-kostnego, 

niepełnosprawnością psychiczną 

WZiPS 
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Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych 

poprzez prowadzenie kompleksowych form 
wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-

rehabilitacyjnych 

WZiPS 

Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu 

miasta Szczecina 

WZiPS 

Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja 
społeczna i medyczna osób 

niepełnosprawnych intelektualnie,  
z uszkodzonym narządem wzroku  

oraz prowadzenie systemu wsparcia dla rodzin 

WZiPS 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej WZiPS 

Organizacja działań profilaktycznych (w tym 
zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno 
– oświatowych) dla mieszkańców Szczecina 

jako formy zagospodarowania czasu wolnego, 
alternatywy wobec nudy i stosowania 

substancji psychoaktywnych 

WZiPS 

Wspieranie działalności świetlic 
środowiskowych funkcjonujących  

w najbliŜszym lokalnym środowisku dziecka 

WZiPS 

Udzielanie wsparcia środowiskom 
abstynenckim poprzez prowadzenie klubu 

abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin 

WZiPS 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  
i młodzieŜy  - podopiecznych MOPR  

w Szczecinie, połączonego z profilaktyką 
uzaleŜnień od środków psychoaktywnych  
w formie kolonii i półkolonii pod hasłem 

„Akcja Lato 2011” 

WZiPS 

Program przeciwdziałania bezdomności WZiPS 

Prowadzenie centrów integracji społecznej  
w Szczecinie 

WZiPS 

Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz 
dzieci zagroŜonych i dotkniętych Płodowym 

Zespołem Alkoholowym (FAS) 

WZiPS 

Utrzymanie sieci punktów konsultacyjnych  
na terenie Szczecina, zajmujących się 

udzielaniem pomocy osobom potrzebującym, 
dotkniętym problemem alkoholowym oraz ich 

bliskim 

WZiPS 

V. Przeciwdziałanie 
uzaleŜnieniom  
i patologiom 
społecznym 

Edukacja społeczności lokalnej, wsparcie 
psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo 

psychologiczne i rodzinne oraz terapia  - 
udzielanie ofiarom przemocy  

lub/i doświadczającym przemocy 

WZiPS 



  9 

Terapia i psychoterapia indywidualna  
i grupowa dla osób uzaleŜnionych od 

narkotyków, uŜytkowników oraz ich rodzin 

WZiPS 

Redukcja szkód, tj. realizacja programów 
prewencyjnych adresowanych  
do uŜytkowników narkotyków 

WZiPS 

Podnoszenie kwalifikacji realizatorów 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz beneficjentów Gminy 

Miasto Szczecin poprzez organizację i udział 
w szkoleniach, konferencjach, seminariach, 

warsztatach i treningach z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii 

WZiPS 

Przygotowanie i realizacja projektów, 
cennych inicjatyw, które będą miały 

pozytywny wpływ na wizerunek Miasta,  
na realizację których organizacje pozyskiwać 

będą środki ze źródeł zewnętrznych 

BOP VI. Działalność na 
rzecz organizacji 
pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych  
w art. 3 ust. 3,  
w zakresie 
określonym w art. 4 
ust. 1 pkt. 1-32 
Ustawy 

Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji 
Pozarządowych i Centrum Wspierania 

Aktywnych Obywateli 

BOP 

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców 
Miasta (m.in. edukacja i wczesna rehabilitacja 

kobiet po mastektomii, kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców 

Szczecina, wszechstronna aktywizacja osób  
w podeszłym wieku, akademia walki  

z rakiem, profilaktyka i promocja zdrowia 
wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi) 

WZiPS 

Opieka paliatywna 
 

WZiPS 

VII.  Ochrona i promocja 
zdrowia 

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób 
bezdomnych 

WZiPS 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – 
przygotowanie przedsiębiorców, studentów  
i absolwentów do prowadzenia działalności 

gospodarczej w Unii Europejskiej 

WRM VIII.  Działalność 
wspomagająca 
rozwój 
gospodarczy,  
w tym rozwój 
przedsiębiorczości 
 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – 
dofinansowanie przez Miasto działań 

obejmujących: promocję przedsiębiorczości 
oraz działalność szkoleniową, informacyjną  

i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców 
szczecińskich oraz osób zamierzających 

rozpocząć działalność gospodarczą 

WRM 
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IX. Działalność 
wspomagająca 
rozwój techniki, 
wynalazczości  
i innowacyjności  
oraz 
rozpowszechnianie 
i wdraŜanie nowych 
rozwiązań 
technicznych  
w praktyce 
gospodarczej 
 

Współpraca z organizacjami wspierającymi 
rozwój społeczeństwa informacyjnego  

oraz rozwój branŜy IT 

WInf 

Organizacja czasu wolnego podczas ferii 
zimowych dla dzieci i młodzieŜy pozostającej 

w mieście 

WOś X. Wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy 

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji 
dla dzieci i młodzieŜy w formach 

stacjonarnych i wyjazdowych 

WOś 

Zapobieganie bezdomności zwierząt 
domowych -sterylizacja 

WGKiOŚ 

Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno 
Ŝyjących kotów objętych rejestrem populacji 

WGKiOŚ 

Zwalczanie kłusownictwa rybackiego, 
ochrona wód i brzegów przed 

zanieczyszczeniami na terenie powiatu 
Szczecin 

WGKiOŚ 

U ŹRÓDŁA – segregacja odpadów 
komunalnych w miejscu ich powstawania – 

program pilotaŜowy 

WGKiOŚ 

XI. Ekologia i ochrona 
zwierząt  
oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

Biomanipulacja (zarybianie) Jeziora 
Głębokiego 

WGKiOŚ 

Turystyka wodna w Szczecinie – wydarzenia 
promujące tę formę rekreacji w sezonie letnim 

2011 

WSiT 

Promocja krajoznawstwa i turystyki wśród 
dzieci i młodzieŜy 

WSiT 

XII.  Turystyka  
i krajoznawstwo 

Organizacja zawodów sportowych, regat 
match racing i oldtimerów, spływów 

kajakowych 

BM 
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XIII.  Działalność na 
rzecz integracji 
europejskiej  
oraz rozwijania 
kontaktów  
i współpracy 
między 
społeczeństwami 

Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa 
Euroregionu Pomerania w Szczecinie 

BPM 

XIV.  Promocja  
i organizacja 
wolontariatu 

Prowadzenie Centrum Wolontariatu BOP 

XV. Działalność  
na rzecz 
kombatantów i osób 
represjonowanych 

Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie 
organizacji pozarządowych skupiających 
kombatantów oraz osoby będące ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego 

BOP 

 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 
§ 9. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31grudnia 2011 roku.  

 
 
 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  
PRZEZNACZANYCH NA REALIZACJ Ę PROGRAMU 

 
§ 10. Wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu zostanie określona                
w Uchwale Rady Miasta Szczecin w sprawie budŜetu Miasta Szczecin na rok 2011.  

 
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA  

KOMISJI KONKURSOWYCH DO 
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT  

 
§ 11. 1. Miasto zleca Organizacjom realizację zadań publicznych w trybie konkursowym         
i pozakonkursowym. W trybie konkursowym Prezydent zobowiązany jest powołać Komisję 
Konkursową, zwaną dalej Komisją. Organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego 
na podstawie przepisów Ustawy, posiadają prawo do delegowania swoich przedstawicieli do 
Komisji, której kompetencją jest opiniowanie ofert składanych w procedurach konkursowych. 

2. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Organizacji w pracach Komisji Biuro 
tworzy stały zasób reprezentantów.  

3. W Komisji zasiada co najmniej trzech przedstawicieli Miasta oraz dwóch 
przedstawicieli Organizacji. 

4. Kwestie szczegółowe związane z zasadami pracy Komisji określi Prezydent w drodze 
Zarządzenia. 
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ROZDZIAŁ III 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI 
 

§ 12. 1. Prace nad przygotowaniem Programu zainicjowane zostały w BOP 15 czerwca 2010 
roku.  
2. Harmonogram prac nad projektem Programu został przygotowany w BOP i zakładał 
następujące terminy: 
a) składanie przez Organizacje propozycji do projektu Programu (czerwiec - lipiec 2010 
roku), 
b) przygotowanie przez właściwe merytorycznie wydziały i biura Urzędu elementów 
Programu (czerwiec - lipiec 2010 roku), 
c) opracowanie I wersji projektu Programu (sierpień 2010 roku) 
d) skierowanie projektu Programu do konsultacji społecznych (wrzesień 2010 roku), 
e) rozpatrzenie złoŜonych opinii i uwag przez właściwe merytorycznie wydziały i biura 
Urzędu (wrzesień 2010 roku), 
f) opracowanie II wersji projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych 
podczas konsultacji (wrzesień 2010 roku), 
g) przedłoŜenie projektu Programu Radzie PoŜytku (październik 2010 roku), 
h) przedłoŜenie projektu Programu Prezydentowi (październik 2010 roku), 
i) skierowanie projektu do Przewodniczącego Rady (październik 2010 roku), 
j) podjęcie uchwały przez Radę w sprawie przyjęcia Programu (październik 2010 roku). 
3. Harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Programu został opublikowany na 
stronie internetowej www.szczecin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 
4. Projekt Programu został opublikowany na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej we wrześniu 2010 roku.  
5. Po uchwaleniu przez Radę Uchwały w sprawie Programu została ona opublikowana na 
stronie internetowej www.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

 
§ 13. Zainteresowane osoby i instytucje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje 
dotyczące realizacji Programu bezpośrednio do BOP. 
§ 14. Oceny realizacji Programu dokonuje BOP poprzez sporządzenie Raportu z jego 
realizacji w roku 2011. 
§ 15. Raport zawiera: 

1) statystyczne ujęcie struktury organizacji działających  na terenie Miasta, 
2) ocenę realizacji form współpracy m.in. poprzez przedstawienie wskaźników 

efektywności realizacji Programu, 
3) ewaluację realizacji Programu. 

§ 16. Za wskaźniki efektywności realizacji Programu w roku 2011 przyjmuje się: 
1) dostępność środków budŜetowych dla Organizacji, 
2) ilość aktualności umieszczonych na stronie BIP, 
3) ilość konsultacji z Organizacjami, 
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4) dostępność nieruchomości i lokali dla Organizacji, 
5) strukturę sektora pozarządowego w Szczecinie, 
6) ilość ankiet weryfikacyjnych, 
7) udział Organizacji w spotkaniach organizowanych przez Miasto, 
8) zaangaŜowanie Miasta i Organizacji w działalność szkoleniową. 

 
§ 17. 1. Raport przedkładany jest Prezydentowi w terminie do 15 kwietnia 2012 roku.  

2. Prezydent przekazuje Raport Przewodniczącemu Rady w terminie do 30 kwietnia 2012 
roku.  
3. Rada przyjmuje Raport w formie uchwały w terminie do 30 czerwca 2012 roku. 
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UZASADNIENIE 

 
Uchwalenie rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Miasto 

Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego stanowi wypełnienie obligatoryjnego zapisu art. 5 a 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).  

 
 
 
 
 


