
Uchwata Nr Ll1 106/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 24 pazdziernika 2017 r. 


w sprawie uchwaienia Programu wspotpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2017 r., poz.1875), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 5a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. 
z 2016 r., poz. 1817 z pozn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Uchwala si~ Program wspotpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietn ia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, w brzmieniu 
stanowiqcym zafqcznik do niniejszej uchwafy. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miasta Rzeszowa 

l.---.4-.; ~e, 
Andrz~ Dec 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2016 r., poz. 1817 Z p6:tn. zm.), organ stanowiqcy jednostki 
samorzqdu terytorialnego uchwala roczny program wspotpracy Z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz z podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust 3 tej ustawy, tj. osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia+ajqcymi na podstawie przepisow 0 stosunku 
Panstwa do Kosciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku Panstwa do innych 
kosciotow i zwiqzk6w wyznaniowych oraz °gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli 
ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dziatalnosci pozytku publicznego, stowarzyszeniami 
jednostek samorzqdu terytorialnego, spotdzielniami socjalnymi , jak rowniez spotkami 
akcyjnymi i spotkami z ograniczonq odpowiedzialnosciq oraz klubami sportowymi b€?dqcymi 
spotkami dzialajC}cymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 25 czerwca 2010 f . 0 sporcie, 
kt6re nie dziatajC} w celu osiqgni€?cia zysku oraz przeznaczajq catosc dochodu na realizacj€? 
cel6w statutowych oraz nie przeznaczajq zysku do podziatu mi€?dzy swoich udziatowc6w, 
akcjonariuszy i pracownik6w. 

Przyj€?cie Programu wsp6tpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok Z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podrniotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, jest wyrazem woli wsp6tdzia~ania 
Miasta Rzeszowa z podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego 
w priorytetowych, Z punktu widzenia Miasta, obszarach wsp6fpracy . 

Priorytetowe obszary wsp6tpracy w 2018 roku obejmujq sfer\? zadan z zakresu: 

1) profilaktyki i przeciwdziatania patologiom spotecznym - przeciwdzia~ania alkoholizmowi 
i zwalczania narkomanii; 

2) pomocy spofecznej; 
3) wspierania os6b niepetnosprawnych; 
4) ochrony, profi laktyki i promocji zdrowia; 
5) sportu; 
6) kultury; 
7) ochrony zwierzqt, ochrony srodowiska i przyrody; 
8) kultury fizycznej i turystyki; 
9) ochrony praw konsumentow; 
10) wspotpracy i dziaialnosci na rzecz organizacji; 
11) wspierania reintegracji spotecznej i zawodowej os6b dotkni~tych wykiuczeniem 

spofecznym; 
12) nieodpfatnej pomocy prawnej . 

W trakcie konsultacji przeprowadzonych w dniach od 16 wrzesnia 2017 r. do 2 paidziernika 
2017 r. na podstawie Zarzqdzenia Nr VI!l1303!201 7 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 
8 wrzesnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia przeprowadzenia konsultacji rocznego projektu 
Programu wspo~pracy miasta Rzeszowa na 2018 rok z organizacjami pozarzqdowymi 
oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 USt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzia+alnosci pozytku publicznego i ° wolontariacie pozytywnq opini~ na temat projektu 
Programu wspotpracy wyrazita Rzeszowska Rada Oziafa!nosci Pozytku Publicznego. 

Zgodnie z art. 5a ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, opinia ta zostata zalqczona do przedstawianego Radzie Miasta Rzeszowa 
projektu Programu wsp6tpracy. 

Ponadto, w trakcie posiedzenia w dniu 2 pazdziernika 2017 L, Rzeszowska Rada Oziafalnosci 
Pozytku Publicznego zgtosifa uwagi do Programu wsp6{pracy. 

Szczeg6rowa informacja na temat sposobu rozpatrzenia zg+oszonych uwag zostaia 
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urz\?du Miasta Rzeszow8. 



Zafqcznik 

do Uchwafy Nr Ll11 06/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 24 pazdziernika 2017 L 

Program wsp6lpracy miasta Rzeszowa na 2018 rok 


z organizacjami pozarzqdowymi 


oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 


ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialainosci pozytku pubiicznego 


i 0 woiontariacie 




Rozdziaf 1 


Postanowienia ogolne 


§ 1 

lIekroc w tresci jest mowa 0: 

1) Ustawie - rozumie si~ przez to ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziaialnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2016 1'., poz. 1817 z p6Zn. zm.); 

2) Programie wspofpracy - rozumie si~ przez to .,Program wspolpracy miasta Rzeszowa 
na 2018 rok z organizacjarni pozarzqdowymi oraz podmiotami, akt6rych mawa wart. 3 
ust. 3ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie"; 

3) dotacji  rozumie sil? przez to dotacj~ w rozumieniu art 2 pkt. 1 Ustawy; 

4) srodkach publicznych  rozumie sifE przez to srodki w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy; 

5) organizacjach pozarzqdowych - rozumie si~ przez to organizacje pozarzqdowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 2 i 3 Ustawy; 

6) Miescie  rozumie si~ przez to Gmin~ tv'liasto Rzesz6w; 

7) Urzf2dzie  rozumie si~ przez to Urzqd Miasta Rzeszowa; 

8) komorce merytorycznej  rozumie si~ przez to wydziat lub jednostk~ organizacyjna, Miasta; 

9) otwartym konkursie ofert  rozumie si~ przez to konkurs, 0 kt6rym mowa wart. 11 ust. 2 
oraz art. 13 Ustawy; 

10) 	 Komisji - rozumie siQ przez to komisjlZ konkursowq do spraw opiniowania ofert zlozonych 
w otwartych konkursach ofert. 

Rozdziaf 2 


Cel giowny i ceie szczegOtowe Programu wspoJpracy 


§2 


Celem Programu wsp6!pracy jest podnoszenie jakosci zycia mieszkarlc6w Rzeszowa poprzez realizacjQ 

zadan publicznych Miasta we wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi . 

§3 

Cele szczeg610we Programu wsp6lpracy obejmujq: 

1) 	 pobudzanie aktywnosci obywatelskiej w celu ksztaltowania lokalnego spoteczenstw8 
obywatelskiego i wspomagania rozwoju spolecznosci lokalnej oraz rozwoju Miasta! 
jako osrodka metropolitarnego; 

2) 	 tworzenie odpowiednich warunk6w umozliwiajqcych pobudzanie aktywnosci spolecznej 
mieszkanc6w Miasta w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w; 

3) 	 wykorzystywanie mozliwosci organizacji pozarzqdowych jako uzupelnienia dziaian Miasta 
w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorzqdowe; 



4) 	 podejmowanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialan na rzecz mieszkanc6w Miasta; 

5) 	 umacnianie w swiadomosci spofecznej poczucia odpowiedzialnosci za wsp6lnot~ lokainq 
oraz jej tradycj~; 

6) 	 wspieranie innowacyjnych sposob6w realizacji zadari publicznych; 

7) 	 tworzenie warunk6w do wzmacniania istniejqcych organizacji pozarzqdowych, powstawania 
nowych podmiot6w i inicjatyw obywatelskich; 

8) 	 tworzenie i wspieranie formalnych ram prowadzenia dialogu obywatelskiego; 

9) 	 stworzenie platformy wsp6lpracy organizacji pozarzqdowych; 

10) 	 podj~cie dialogu z instytucjami miejskimi w celu ujednolicenia zasad udost~pniania lokali 
organizacjom pozarzqdowym. 

Rozdzial3 

Zasady wspotpracy i zakres przedmiotowy 

§4 

1. 	 Wsp61praca Miasta z organizacjami pozarzqdowymi odbywa si~ na zasadach: pomocniczoscl, 
suwerennosci stron, partnerstw8, efektywnosci, uczciwej konkurencji oraz jawnosci. 

2, 	 Zasada pomocniclosci to prawo samoorganizujqcych si~ obywateli do samodzielnego okreslania 
i rozwiqzywania problem6w spofecznosci lokalnej. Miasto zleca realizacj~ zadan publicznych tym 
organizacjom pozarzqdowym, kt6re zapewniajq ich wykonanie w spos6b ekonomiczny, 
profesjonalny i terminowy; Miasto oczekuje od organizacji pozarzqdowych podejmowania dziatan, 
zmierzajqcych do wzmacniania swoich zasob6w kadrowych, materialnych i finansowych. Budzet 
Miasta nie powinien stanowic jedynego zr6dfa finansowania organizacji pozarzqdowych - powinny 
one w jak najpetniejszym stopniu wykorzystywac mozliwosci pozyskiwania srodk6w 
pozabudzetowych z funduszy europejskich oraz innych instytucji grantodawczych. 

3. 	 Zasada suwerennosci stron przejawia si~ w poszanowaniu autonomii organizacji pozarzqdowych 
oraz wzajemnym respektowan iu niezaleznosci oraz prawa do samodzielnego definiowania 
i poszukiwania sposob6w rozwiqzywania problem6w spotecznych. Miasto akceptuje uprawnienie 
organizacji pazarzqdowych do kontroli rozdysponowania srodk6w publicznych w zakresie realizacji 
Programu wsp61pracy. Miasto oczekuje ad organizacji pozarzqdowych poszanowania swojej 
autonomii i gotowosci do rozwazenia propozycji przez nie sktadanych, wszczeg61nosci dotyczqcyeh 
definiowania najwazniejszych prob!em6w spotecznych oraz poszukiwania sposob6w 
ieh rozwiqzywania. 

4. 	 Zasada partnerstwa oznaeza wsp6lprac~ rownoprawnych partner6w na warunkach okreslanych 
stosownq umowq lub porozumieniem. Miasto oczekuje ad organizacji pozarzqdowych aktywnego 
uczestniczenia wpracach grup zadaniowych ,organizowanych przez nie spotkaniach tematycznych, 
przekazywania informacji, udzialu w innych wydarzeniach organizowanych przez samorzqd, itp. 

5. 	 Zasada efektywnosci polega na dqzeniu do osiqgni~cia mozliwie najlepszych efekt6w wreaiizacji 
zadan publicznych. Miasto oezekuje od organizacji pozarzqdowych, na rzecz kt6rych zleca 
wykonanie zadan publicznych, sporzqdzania wlasciwej dokumentacji projektowej, rzeteinej realizacji 
tyeh zadan oraz wywia,zywania sifi z obowiqzk6w merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych. 



6. 	 Zasada uczciwej konkurencji i jawnosci zaktada ksztattowanie przejrzystych zasad wspolpracy 
opartych na rownych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarzqdowych. 

§5 

Przedmiotem wspofpracy Miasta z organizacjami pozarzqdowymi jest realizacja zadan publicznych, 
o kt6rych mowa wart. 4 ust. 1 ustawy, naleza,cych do zadan Miasta 

ROldzial4 

Formy wspotpracy 

§6 

1. Wspolpraca Miasta z organizacjami pozarzqdowymi maze odbywa6 si~ wformach: 

1) 	 zlecania realizacji zadan publicznych na zasadach okreslonych W obowiqzujqcych 
przepisach prawa, w tym mozliwosci udzielania przez Miasto dodatkowego wsparcia 
finansowego na reaiizacj~ zadan wykonywanych przez organizacje pozarzqdowe w 
zwiqzku z ubieganiem si~ przez te organizacje 0 dofinansowanie zadan z innych zr6del; 

2) 	 wzajemnego informowania si~ 0 planowanych kierunkach dziatalnosci; 

3) 	 konsultowania projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dziaialnosci 
statutowej tych organizacji pozarzqdowych; 

4) 	 konsultowania projektow akt6w normatywnych dotyczqcych sfery zadan publicznych, 
o ktorej mowa wart. 4 ustawy z Rzeszowska, Radq Dzialalnosci Pozytku Publicznego; 

5) 	 1worzenia wspolnych zespo16w 0 charakterze doradczym i inicjatywnym, zlozonych 
z przedstawicieli organizacji pozarzqdowych i przedstawicieli Miasta; 

6) 	 tworzenia tematycznych grup diaiogu spoiecznego 0 charakterze dyskusYJnym 
i doradczym, wkt6rych sklad mogq wchodzi6 przedstawiciele organizacji pozarzqdowych, 
przedstawiciele Miasta, przedstawiciele srodowisk lokalnych i instytucji; 

7) 	 um6w 0 wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych wustawie; 

8) 	 wspoforganizowania konferencji oraz forow tematycznych do spraw organizacji 
pozarzqdowych, dialogu obywatelskiego, dobroczynnosci, dzieci i mtodziezy, senior6w, 
os6b niepelnosprawnych, wykluczenia spotecznego i innych wg potrzeb; 

9) 	 przygotowywania i monitorowania porozumien zawieranych przez Miasto Z organizacjami 
pozarzqdowymi na realizacj~ zadan pubiicznych: 

10) 	 wspierania organizacji pozarzqdowych, szczeg6!nie organizacji pozytku publicznego, 
w uzyskaniu wdrodze bezprzetargowej lokalu z zasob6w gminnych; 

11) 	 udzielania pomocy w przygotowywaniu aplikacji programow, ktorych realizacja wymaga 
wspo!pracy kilku podmiot6w; 

12) 	 umozliwiania dost~pu do lokalu oraz wyposazenia niezb~dnego do przeprowadzania 
spotkan organizacji pozarzqdowych, realizujqcych zadania publiczne na rzecz Miasta 
i jego mieszkanc6w; 



13) 	 obejmowania patronatem honorowym Prezydenta wydarzen posiadajqcych szczegolnq 
rang~ i adresowanych do mieszkanc6w Miasta, przewidzianych do realizacji przez 
organizacje pozarzqdowe wzakresie zadan publicznych okreslonych wniniejszej uchwale. 

14) 	 wnioskowanie przez kluby spartawe 0 przyznanie nagr6d sportowych dla zawodnik6w 
osiqgajqcych wysokie wynjki sportowe we wspolzawodnictwie mi~dzynarodowym 
lub krajowym w trybie okreslonym uchwa!q Nr XLlV/964/2017 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnla 30 maja 2017 r. z p6zniejszymi zmianami, w sprawie okreslenia warunk6w i trybu 
przyznawania nagr6d dla osob fizycznych osiqgajqcych wysokie wyniki 
wmifidzynarodowym i krajowym wspofzawodnictwie sportowym. 

2. 	 Miasto, w wydawanych przez siebie materiaiach informacyjno-promocyjnych, moze zamieszczac 
informacje 0 organizacjach pozarzqdowych realizuj'1cych w Rzeszowie wazne z punktu widzenia 
mieszkancow zadania publiczne. 

3. 	 Miasto moze przekazywac organizacjom pozarz'1dowym materialy promocyjne wcelu wykorzystania 
ich w trakcie regionalnych, krajowych i mi~dzynarodowych konferencji oraz realizacji projekt6w poza 
granicami Miasta i kraju . 

4. 	 W ceiu ulatwienia organizacjom pozarzqdowym nawiqzywania kontakt6w oraz wzmocnienia 
wspo~pracy, Miasto moze zapraszac przedstawicieli tych organizacji do udziaru w organizowanych 
przez siebie spotkaniach, wyjazdach, konferencjach lub seminariach zwiqzanych ze wsp61pracq 
samorz'1du z podmiotami prowadz'1cymi dzialainosc pozytku publicznego. 

5. 	 Organizacje pozarz'1dowe mog'1 za posrednictwem wlasciwej komorki merytorycznej Miasta 
nawiqzywac kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z kt6rymi Miasto ma zawarte 
porozumienia 0 wsp6tpracy. 

6. 	 Organizacje pozarz'1dowe realizujqce zadania publiczne na podstawie zawartych um6w Sq 
zobowiqzane do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, 
material8ch informacyjnych i promocyjnych poprzez media, w tym na stronie internetowej 
Beneficjenta, jak r6wniez stosownie do rodzaju zadania, poprzez widoczn'1 w miejscu jego realizacji 
tablic~ lub przez ustn'1 informacj~ kierowanq do odbiorcow, 0 fakcie finansowania 
albo wsp6tfinansowania realizacji zadania przez Miasto. Organizacje pozarzqdowe maj'1 prawo 
umieszcza6 w sporz'1dzanych przez siebie informacjach logo Miasta, okreslone Uchwal'1 
Nr XLVII749/2008 Rady Miasta Rzeszowa zdnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia logo 
Miasta Rzeszowa oraz - w przypadku realizacji zadan publicznych, 0 kt6rych mowa w § 11 pkt 3 
logo Miasta Rzeszowa - "Kultura wRzeszowie", okreslone Uchwalq Nr LXX/1387/2014 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia logo Miasta Rzeszowa - "Kultura w 
Rzeszowie". 

Rozdziat 5 

Priorytetowe zadania publiczne 

§7 

Wroku 2018 priorytetowe obszary wspotpracy obejmuj'1 sfer~ zadan Z zakresu: 

1) 	 profilaktyki i przeciwdziatania patologiom spolecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi 
i zwalczanie narkomanii; 

2) 	 pomocy spolecznej; 



3) wspierania os6b niepelnosprawnych; 


4) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia; 


5) sportu; 


6) kultury; 


7) ochrony zwierzqt, ochrony srodowiska i przyrody; 


8) kultury fizycznej i turystyki; 


9) ochrony praw konsument6w; 


10) wsp61pracy i dzialalnosci na rzecz organizacji; 


11) wspierania reintegracji spoiecznej i zawodowej os6b dotkniE2tych wykluczeniem spolecznym; 


12) 	 nieodptatnej pomocy prawnej. 

§8 

1. 	 Realizacja priorytetowych zadan publicznych bEZdzie odbywa6 siE? poprzez zlecenie przez Miasto 
ich wykonania wnastE2pujqcych blokach zadan konkursowych: 

1) 	 ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia, profilaktyka i przeciwdziatanie patologiom 
spolecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii oraz polityka 
spofeczna, w tym: 

a) 	 prowadzenie dzialan na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, 
w szczeg61nosci chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy; 

b) 	 specjalistyczna pomoc dla dzied ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi; 

c) 	 profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane 
do dzieci i mlodziezy; 

d) 	 organizacja zaj~t sportowych j imprez towarzyszqcych m.in.: turniej6w, zawodow, 
rajd6w itp . dla dzieci i mlodziezy, jako alternatywnych form sPE?dzania czasu wolnego; 

e) 	 prowadzenie profilaktycznej dzialainosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
uzaleznien dla dzteci, mlodziezy oraz os6b niepetnosprawnych; 

D 	 promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniorn psychicznym; 

g) 	 wspieranie dzia!ainosci organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 

h) 	 prowadzenie dzialari na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej wsrodowisku szkoinym, 

2) 	 pomoc spoleczna, przeciwdzialanie patologiom spolecznym, ub6stwu i niedozywieniu, 
wspieranie dzieci, mtodziezy i rodzin zgrup najstabszych spolecznie, zagrozonych ubostwem 
i patologiami, wspomaganie os6b zmagaj'lcych sifi z chorob'l, niepetnosprawnosci'l, os6b 
bezdomnych i zagrozonych wykluGzeniem spofecznym, W tym: 

a) 	 prowadzenie dziennych plac6wek opiekunczo-wychowawczych dla dzieci i nlfodziezy 
realizujqcych programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne; 



b) 	 prowad~enie specjalistycznej plac6wki wsparcia dziennego realizujqcej ustugi terapii 
I poradnletwa; 

c) zapewnienie rniejsc w schroniskach dla bezdornnyeh kobiet i rn~zczyzn; 


d) prowadzenie kuehni dla najubozszych: 


e) prowadzenie noclegowni dla os6b bezdornnyeh; 


D 	 prowadzenie reintegraeji os6b dotkni~tyeh wykluczeniem spo~eeznym; 

g) 	 wspieranie dzia/alnosei rehabilitacyjnej os6b niepelnosprawnych, w tym dzieci 
oraz wspieranie wolontariatu ; 

h) 	 wspomaganie funkcjonowania i integraeji rodzin ubogich, niewydoinyeh wychowawczo 
i patologicznych poprzez organizowanie spotkan okolicznosciowyeh; 

i) 	 zapewnienie dostaw zywnosci dla os6b i rodzin najubozszych; 

j) 	 prowadzenie dzialan aktywizujqcych na rzecz os6b w wieku senioralnym; 

k) 	 prowadzenie Osrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy dla os6b z zaburzeniami 
psychicznymi, 

3) 	 wspierania kultury i oehrony dziedzictwa narodowego, w tym: 

a) 	 zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzietwa narodowego (festiwale, koncerty, 
wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.); 

b) projekty realizowane wramach Festiwalu Wsch6d Kultury - Europejski Stadion Kultury; 

c) iniejatywy kulturalne realizowane wRzeszowie; 

4) zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 

a) 	 kreowanie i rozw6j produkt6w turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudow~ 
i aktywizacj~ szlak6w dziedzietwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejqcych i tworzenie 
nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, reiigijnej; 

b) 	 upowszechnianie turystyki poprzez organizacj~ imprez turystycznych, konferencji, 
seminari6w, spotkan, 

5) 	 ochrona praw konsument6w - zadania z zakresu ochrony praw konsument6w 
pn. "Mieszkaniec Rzeszowa - Swiadomy Konsument", 

6) 	 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wtym: 

a) 	 organizacja ILlb udzial w zgrupowaniach sportowyeh przygotowujqcych do rozgrywek 
ligowych, organizacja i udzial wzawodaeh lub rozgrywkaeh Sp0r1owych - sport dzieei 
i mlodziezy 

b) 	 organizaeja lub udzial w zgrupowaniach sportowyeh przygotowujqcych do rozgrywek 
ligowych, organizacja i udzial w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport 
senior6w; 

c) 	 organizaeja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszowa; 

d) 	 udzial klub6w w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem; 

7) 	 gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - zadania z zakresu edukacji ekologieznej pn.: 
"Edukacja dzieci i mlodziezy wsferze ochrony przyrody i swiadomosci ekologicznej"; 



8) 	 nieodptatna pomoc prawna- prowadzenie punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej; 

9) ochrona zwierzqt, w tym: 

a) kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzqt przy ul. Cieplowniczej 3 
w Rzeszowie, 

b) interwencyjne odlawianie i transport zwierzqt bezdomnych z terenu miasta Rzeszowa. 

Wymienione w ust. 1 zadania konkursowe stanowiq,otwarty ,kataloQ , kt6r~ moze bye posze,rzony2. 
o inne dzialania w ramach priorytetowych obszarow wspolpracy, 0 ktorych mowa w 9 7 
bez koniecznosci wprowadzania zmian w zapisach niniejszego Programu. 

§9 

Zlecanie realizacji zadan, 0 ktorych mowa w§ 8 ust. 1pkt 6, odbywa si~ w trybie okreslonym w uchwale 
Nr LXV/1216i2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie okreslenia warunk6w 
oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez GminE2 Miasto Rzesz6w. 

Rozdzia16 

Okres i spos6b realizacji Programu wsp6lpracy 

§ 10 

1. 	 Program wspotpracy realizowany b~dzie od 1stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

2. 	 Ogfoszenie konkursu ofert na realizacjE2 zadan publicznych w 2018 roku moze nastqpic w 2017 
roku - na podstawie projektu uchwaly budzetowej Miasta, przekazanego Radzie Miasta Rzeszowa 
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Oz. U. z 2016 r., paz. 1870 z p6Zn. zm.). 

§ 11 

1. Podrniotarni uczestniczqcymi w realizacji Programu wsp6tpracy Sq: 

1) 	 Prezydent Miasta Rzeszowa w zakresie biezqcej wspolpracy Z organizacjami 
pozarzqdowymi, w szczeg6lnosci: 

a) 	 oglaszania przeprowadzenia konsultacji projekt6w akt6w prawa mleJscowego 
wdziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej organizacji pozarzqdowych; 

b) 	 og!aszania otwartych konkursow ofert reaiizacji zadan publicznych Miasta 
oraz powolywania Komisji; 

c) 	 wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadan publicznych na podstawie 
rekomendacji Komisj i; 

d) 	 podejmowania decyzji 0 ustaleniu preferencyjnych stawek czynszu najmu gminnych 
lokali uzytkowych, po uzyskaniu opinii merytorycznej Komisji Rady Miasta Rzeszowa; 

e) 	 przedlozenia Radzie Miasta Rzeszowa sprawozdania z realizacji Programu 
wsp6tpracy za poprzedni rok. 



2) 	 Organizacje pozarzqdowe prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego; 

3) 	 Rzeszowska Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego wzakresie: 

a) 	 opiniowania projekt6w strategii rozwoju Miasta; 

b) 	 opiniowania projekt6w uchwal i akt6w prawa miejscowego dotyczqcych sfery zadan 
publicznych, 0 kt6rej mowa wart. 4 Ustawy, oraz wspotpracy Z organizacjami 
pozarzqdowymi; 

c) 	 wyrazania opinii wsprawach dotyczqcych funkcjonowania organizacji pozarzqdowych; 

d) 	 udzielania pomocy i wyrazania opinii w przypadku sporow mi~dzy organami 
administracji publicznej aorganizacjami pozarzqdowymi; 

e) 	 wyrazania opinii w sprawach dotyczqcych zadan publicznych, w tym zlecania tych 
zadan do realizacji przez organizacje pozarzqdowe, oraz w sprawach 
rekomendowanych standard6w realizacji zadan publicznych. 

4) 	 Kom6rki merytoryczne, prowadzqce bezposredniq wsp6lprac~ z organizacjami 
pozarzqdowymi, ktora wszczeg6inosci polega na: 

a) 	 przygotowaniu i prowadzeniu konkursow ofert dla organizacji pozarzqdowych 
na realizacj~ zadan finansowanych lub dofinansowywanych ze srodk6w Miasta 
oraz zawieraniu um6w; 

b) 	 wykonywaniu kontroli i oceny realizacji um6w zawartych Z organizacjami 
pozarzqdowymi, obejmujqcej sprawdzenie: 

stanu realizacji zadania, 

efektywnosci, rzetelnosci j jakosci wykonania zadania, 

prawidtowosci wykorzystania srodk6w publicznych otrzymanych na rea!izacj~ 
zadania, 

prowadzenia dokumentacji okreslonej w przepisach prawa 
i w postanowieniach umowy; 

c) 	 sporzqdzaniu sprawozdan z finansowej i pozafinansowej wsp6tpracy Z organizacjami 
pozarzqdowymi; 

d) 	 podejmowaniu i prowadzeniu biezqcej wsp6tpracy Z organizacjami pozarzqdowymi, 
statutowo prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego. 

2. 	 Realizacj~ Programu ze strony Miasta koordynuje Wydzial Zdrowia Urz~du, przy wsp6tpracy 
Z kom6rkami merytorycznymi. 

Rozdziat 7 

Wysokosc srodk6w planowanych na realizacj~ Programu wspotpracy 

§12 

1. 	 Miasto planuje przeznaczyc w 2018 roku na realizacj~ Programu wsp6lpracy srodki finansowe 
wwysokosci 8 918 954,00 zL 



2. 	 Na realizacj~ zadan, 0 ktorych rnowa w § 8 ust. 1 pkt 9 Prograrnu wspotpracy, Miasto przeznaczy 
572 320,00 zl w 2019 r. oraz 586628,00 zl w 2020 r. - zgodn ie z zalqcznikiern Nr 5 do uchwaly 
Nr Vi65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie Wieioletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025. 

3, 	 Wydatki zwia,zane z realizacjqzadan, 0 kt6rych rnowa w Prograrnie wspoipracy, nie rnogqbyc wyzsze 
niz kwota srodkow finansowych zapisanych wbudzecie Miasta na 2018 rok. 

Rozdziaf 8 

Sposob oceny realizacji Programu wspotpracy 

§ 13 

1. 	 Biezqcym monitoringiem oraz forrnufowaniem wniosk6w do sprawozdania z realizacji zadan 
Programu zajrnujq si~ korn6rki merytoryczne, prowadzqce bezposredniq wsp6!prac~ z organizacjami 
pozarzqdowyrni. 

2. 	 Ocena realizacji Programu wspolpracy zostanie dokonana na podstawie nast~pujqcych miernik6w: 

1) 	 ilose i struktura organizaeji pozarzqdowyeh wspolpracujqcych z Miastem; 

2) 	 liezba ogioszonych otwartyeh konkurs6w ofert; 

3) 	 liczba ofert, kt6re wpfyn~ly od organizacji pozarzqdowych; 

4) 	 liezba umow zawartych Z organizaejami pozarzqdowymi na realizacj~ zadan publicznych 
w ramach srodk6w finansowyeh przekazanych tym organizaejom przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa; 

5) 	 wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych z budzetu Miasta na realizacjEZ zadari 
publicznych: 

6) 	 liczba beneticjent6w dziatan zrealizowanych przez organizacje pozarzqdowe. 

3. 	 Prezydent Miasta Rzeszowa przed!ozy Radzie Miasta Rzeszowa sprawozdanie z real lzaeji Programu 
wsp61pracy za rok poprzedni w terminie okreslonym w Ustawie. 

4. 	 Prezydent Miasta Rzeszowa przekaze sprawozdanie z realizacji Programu wsp6lpracy, 0 ktoryrn 
mowa w ust. 3, Przewodniczqcemu Rzeszowskiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego w celu 
wypracowania przez Rad~ wnioskow z dotychczasowej realjzae]i Programu wspoipracy, Stuzqcych 
ewentualnemu zredefiniowaniu celow wsp6!pracy oraz priorytetowych zadan publicznych w latach 
nast~pnych. 

5. 	 Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w ust. 3, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Urzl?du. 



Rozdzial9 

informacja 0 sposobie tworzenia Programu wspofpracy oraz 0 przebiegu konsultacji 

§14 

Prace nad przygotowaniem Programu wspotpracy zostaly zainicjowane i przeprowadzone przez Wydzial 
Zdrowia Urzt;ldu. 

§15 

Przygotowanie Programu wspolpracy obj~to realizacj~ nast~pujqcych dziafan : 

1) 	 przygotowanie przez komorki merytoryczne informacji na temat wysokosci planowanych 
srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj~ zadan publicznych przez organizacje 
oraz priorytet6w w realizacji zadari publicznych: 

2) 	 opracowanie projektu Programu wspotpracy z uwzgl~dnieniern informacji od kom6rek 
merytorycznych; 

3) 	 skierowanie projektu Programu wsp61pracy do konsultacji przez upublicznienie na stronie 
internetowej Urz~du oraz przekazanie do Rzeszowskiej Rady Dzialalnosci Pozytku 
Publicznego; 

4) 	 rozpatrzenie opinii j uwag zlozonych przez organizacje podczas konsultacji; 

5) 	 przedlozenie na posiedzenie Rady Miasta Rzeszowa projektu uchwafy wsprawie uchwaienia 
Programu wspotpracy. 

§ 16 

Po uchwaleniu przez Rad~ Miasta Rzeszowa Programu wsp6lpracy zoslanie on zamieszczony na stronie 
internetowej Urz~du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Rozdziat 10 

Tryb powoJywania i zasady dziaiania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert 

§ 17 

1. 	 Prezydent Miasta Rzeszowa oglasza nab6r na czlonkow Komisji konkursowej sposr6d przedstawicieli 
organizacji wformie zaproszenia umieszczanego na tabiicach informacyjnych Urz~du oraz na stronie 
internetowej Urz~du. 

2. 	 Ogioszenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, powinno zawierac termin naboru czlonk6w Komisji, warunki 
formaine, jakie winni spelniac kandydaci, oraz rodzaj zadan sposr6d wymienionych w§ 8 ust. 1. 

3. 	 Sposrod kandydat6w, 0 ktorych mowa wust. 1, Prezydent Miasta Rzeszowa dokonuje wyboru dwoch 
os6b - przedstawicieli organizacji - na czlonk6w Komisji. 

4. 	 Oglaszajqc otwarty konkurs ofert, Prezydent Miasta Rzeszowa powoluje Komisj~ celem opiniowania 



ofert z!ozonych wotwartych konkursach. 

5. 	 Wsktad Komisji, obok przedstawicieli wylonionych wtrybie ust. 1-3, wchodzi nie wi~cej niz czterech 
przedstawicieli Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

6. 	 W pracach Komisji mogq brae udzial - na zasadach okreslonych wart. 15 ust. 2e ustawy - osoby 
posiadajqce specjalistycznq wiedz~ wdziedzinie obejmujqcej zakres zadan publicznych. 

7. 	 Komisja dziaia na posiedzeniach. Komisja moze realizowae swoje zadania, jezeli w posiedzeniu 
uczestniczy minimum 1/2 skladu osobowego Komisji. 

8. 	 Komisja moze dziaiac bez udzialu os6b wskazanych przez organizacje, jezeli: 

1) zadna organizacja nie wskaze os6b do skladu komisji lub; 

2) wskazane osoby nie wezmq udzialu w pracach komisji lub; 

3) wszystkie powo!ane wsklad komisji osoby podlegajq wylqczeniu na podstawie art. 15 ust. 2d 
lub art. 15 ust. 2f. Ustawy. 

9. 	 Komisjq kieruje Przewodniczqcy Komisji, a w przypadku jego nieobecnosci osoba upowazniona przez 
przewodniczqcego. 

10. W posiedzeniach mogq brae udzial osoby nieb~dqce czlonkami Komisji, wykonujqce czynnosci 
zwiqzane Z obstugq Komisji. 

11. 	Komisja, obraduje na posiedzeniach zamkni~tych, bez udzialu oferentow. 

12. 	Komisja opiniuje oferty w terminie do 60 dni, od dnia wktorym uplynqi termin skfadania ofert. 

13. 	Z prac Komisji sporzqdza si~ protok6! podpisany przez wszystkich jego czionk6w biorqcych udziat 
w posiedzeniu, zawierajqcy list~ rekomendowanych ofert, przeznaczenie i wysokosc proponowanej 
dotacji, kt6ry nast~pnie jest przedstawiany Prezydentowi Miasta Rzeszowa wcelu podj~cia decyzji 0 

przyznaniu dotacji. 

14. 	Udzial w pracach Komisji jest nieodpiatny. 


