
,<LADAM1EJSKA 
w Sosnowcu 

UCHWALA NR 806/XLIX/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia 28 pazdziemika 2021 r. 

w sprawie: przyjecia Programu Wspolpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami prowadzacymi dziatalnosc pozytlcu publicznego na 2022 rok 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym 
(t . j . : Dz. U. z202]r., poz. 1372) w zwiqzku zart. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j . : Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) po konsultacjach 
spolecznych dokonanych na podstawie Uchwaly Nr 862/LXllI/lO Rady Miejskiej w Sosnowcu zdnia 
31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegoiowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi i innymi 
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziaialnosci 
statutowej tych organizacji 

§ 1. Przyjqc Program wspdipracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami 
prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2022 rok, b^dqcy zalqcznikiem do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Rada Miejska w Sosnowcu 
uchwala: 

skiej w Sosnowcu 
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Zalqcznik do uchwaly Nr 806/XLIX/2021 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 28 pazdziemika 2021 r. 

Program wspolpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku 

publicznego na rok 2022 
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§1 
Postanowienia ogolne 

1. Program okresla: 
1) Cele, zasady, formy i zakres przedmiotowy wspolpracy Miasta Sosnowiec z organizacjami 

pozarzqdowymi i podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego, 
2) Priorytetowe zadania publiczne, 
3) Sposob tworzenia Programu, w tym przebieg konsultacji spolecznych, 
4) Sposob realizacji oraz oceny realizacji Programu, 
5) Okres realizacji Programu i wysokosc srodkow przeznaczonych na jego realizacj?, 
6) Tryb powolania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 
2. Program obowiqzuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. 
3. Srodki fmansowe na realizacj? Programu w roku 2022 zostaly zaplanowane w projekcie budzetu Miasta 

Sosnowca w kwocie 4.210.000 zl (cztery miliony dwiescie dziesi?c tysi^cy ziotych). 
4. Ilekroc w Programie jest mowa o: 

1) Ustawie - rozumie si? przez to ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.), 

2) Zadaniach publicznych - rozumie si? przez to sfer? zadari publicznych, okreslonych 
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.), 

3) Miescie - rozumie si? przez to Miasto Sosnowiec, 
4) Prezydencie - rozumie si? przez to Prezydenta Miasta Sosnowca, 
5) Jednostce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec jednostk? organizacyjnq podlegajqcq Miastu 

Sosnowiec, 
6) Komorce - nalezy przez to rozumiec wydzial Urz?du Miejskiego w Sosnowcu 

lub r6wnorz?dnq komork? organizacyjnq o innej nazwie, 
7) WWO - Wydzial Wspolpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi Urz?du Miejskiego 

w Sosnowcu, 
8) SCOP - rozumie si? przez to referat Wydziatu Wspolpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi 

Urz?du Miejskiego w Sosnowcu - Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarzqdowych, 
9) Organizacjach - rozumie si? przez to organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 

o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.), 

10) Radzie Pozytku - rozumie si? przez to Sosnowieckq Rad? Dziaialnosci Pozytku Publicznego, 
11) Radzie Sportu - rozumie si? przez to Sosnowieckq Rad? Sportu, 
12) Programie - rozumie si? przez to Program wspolpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 

pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2022 rok, 
13) Konkursie ofert - rozumie si? przez to otwarty konkurs ofert na realizacj? zadan publicznych, 

o ktorym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.), 

14) Komisji konkursowej - rozumie si? przez to komisj? konkursowq do opiniowania ofert na 
realizacj? zadaii publicznych, powolywanq kazdorazowo przez Prezydenta Miasta Sosnowca. 

§2 

Formy i zasady wspolpracy 

1. Wspolpraca Miasta z organizacjami odbywa si? w formach finansowych i pozafinansowych. 
2. Wspolpraca o charakterze finansowym odbywa si? poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadari publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, o ktorym mowa w art. 11 
ust. 2 ustawy, z pomini?ciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy oraz na 
wniosek organizacji pozarzqdowej w oparciu o art. 12 Ustawy, 

2) zawieranie umow o wykonanie inicjatywy lokalnej. 
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3) zawieranie umow partnerstwa z organizacjami w celu wspolnej realizacji projektow finansowanych 
ze srodkow pozabudzetowych z uwzgl?dnieniem trybu wyboru partnera, 
0 ktorym mowa w art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. 2021 r., poz. 1057). W przypadku wystqpienia przez organizacj? do Miasta 
z inicjatywq tworzenia partnerstwa nie stosuje si? wskazanego trybu wyboru, 

4) w trybach przewidzianych przez inne ustawy, 
5) udzielanie pozyczek dla organizacji pozarzqdowych oraz podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 

Ustawy. 
3. Wsparcie i powierzenie 
Miasto zawiera z organizacjami umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego 
na czas realizacji zadania lub na czas okreslony, nie dluzszy jednak niz 5 lat. 
4. Wspolpraca o charakterze pozafinansowym odbywa si? poprzez: 

1) Wzajemne informowanie si? o planowanych kierunkach dziaialnosci, 
2) Konsultowanie z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

Ustawy, projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dziaialnosci statutowej tych 
organizacji, 

3) Konsultowanie z Radq Pozytku projektow aktow normatywnych dotyczqcych sfery zadari 
publicznych, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, 

4) Tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
5. Zasady Wspolpracy Miasta z Organizacjami 
Wspolpraca Miasta z organizacjami odbywa si? na nast?pujqcych zasadach: 

1) Pomocniczosci - zgodnie z ktorq Miasto zobowiqzuje si? tworzyc odpowiednie warunki do 
wykonywania zadari publicznych przez organizacje pozarzqdowe, ktore sq w stanie realizowac je na 
wlasciwym poziomie, nie gorszym anizeli zrobitaby to Gmina, wycofujqc si? rownoczesnie z ich 
bezposredniej realizacji, 

2) Suwerennosci stron - zgodnie z ktorq Miasto i organizacje pozarzqdowe podejmujqce wspotprac? 
zachowujq wzajemnq autonomi? i niezaleznosc wzgl?dem siebie, w granicach przyznanych przez 
prawo, 

3) Partnerstwa - opiera si? na relacji obustronnego zaufania, wspolnego defmiowania problemow 
1 celow oraz tqczenia zasobow w celu ich realizacji, a takze informowania siebie nawzajem 
o planowanych kierunkach dziaialnosci i wspotdzialania w celu ich zharmonizowania, 

4) Efektywnosci - oznacza, ze Miasto przy zlecaniu organizacjom zadari publicznych dokonuje wyboru 
najefektywniejszego sposobu wykorzystania srodkow publicznych, przestrzegajqc zasad uczciwej 
konkurencji oraz z zachowaniem wymogow okreslonych w ustawie o finansach publicznych, 

5) Uczciwej konkurencji - oznacza, ze organizacje mogq korzystac ze wszelkich dost?pnych zgodnie 
z obowiqzujqcym prawem form wspolpracy z Gminq na rownych zasadach, 

6) Jawnosci podejmowanych dzialari - oznacza przejrzystosc i transparentnosc procedur stosowanych 
przez Gmin? w zakresie wspolpracy z organizacjami. 

§3 

Cele, sposob realizacji oraz sposob oceny realizacji Programu 

1. Program jest realizowany we wspolpracy z organizacjami przez: 
a) Prezydenta Miasta Sosnowca, 
b) Wydzialy Urz?du Miejskiego w Sosnowcu, 
c) Jednostki organizacyjne Miasta. 

2. Celem glownym Programu jest ksztaltowanie lokalnego spoleczeristwa obywatelskiego rozumianego 
jako spoleczeristwo aktywne i zdolne do samoorganizacji oraz okreslania i osiqgania wyznaczonych 
celow przy wsparciu sosnowieckiego samorzqdu. 

3. Cele szczegolowe Programu, sposob ich realizacji oraz oceny przedstawiajq si? nast?pujqco: 
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Wzmacnianie profesjonalnej infrastruktury dla III sektora 

1. Umozliwianie organizacjom wynaj?cia na preferencyjnych warunkach lokali uzytkowych, 
stanowiqcych zasob Miasta, w celu realizacji ich zadan statutowych na rzecz mieszkaiicow Sosnowca, 

2. Umozliwianie organizacjom korzystania z zasobow SCOP, w tym z sal oraz sprz?tu, zgodnie 
z aktualnie obowiqzujqcym Regulaminem korzystania z zasobow SCOP. 

Sposob oceny real izacj i : 
1) Liczba organizacji pozarzqdowych korzystajqcych z wynaj?cia na preferencyjnych warunkach 

lokali uzytkowych, stanowiqcych zasob Miasta, w celu realizacji ich zadari statutowych na rzecz 
mieszkaricow Sosnowca; 

2) Liczba organizacji wspieranych przez SCOP. 

Wspieranie samoorganizacji spotecznej 

1. Biezqce poradnictwo z zakresu zakladania, dziaialnosci i likwidacji organizacji pozarzqdowych oraz 
udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom przez pracownikow Urz?du Miejskiego w Sosnowcu, 

2. Organizacja przez SCOP warsztatow prowadzonych w ramach projektu obywatelskiego .,Pracownia 
Zaj^ta", 

3. Wspieranie dziaialnosci organizacji oraz grup nieformalnych poprzez obejmowanie patronatem 
Prezydenta oraz Miasta inicjatyw tych organizacji i grup, 

4. Wspieranie realizacji przedsi?wzi?c przez organizacje. 

Sposob oceny realizacji: 
1) Liczba nowopowstalych organizacji pozarzqdowych; 
2) Liczba funkcjonujqcych w roku obowiqzywania Programu organizacji, wedlug stanu na 

31 grudnia; 
3) Ilosc warsztatow przeprowadzonych w ramach projektu obywatelskiego „Pracownia Zaj?ta", liczba 

osob, ktore wzi^ly w nich udzial oraz ich efekt; 
4) Ilosc patronatow Prezydenta oraz patronatow Miasta udzielonych organizacjom 

i grupom nieformalnym; 
5) Liczba przedsi?wzi?c wspieranych przez jednostki miejskie, forma i/lub wysokosc udzielonego 

wsparcia; 
6) Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej. 

Doskonalenie systemu wymiany informacji mî dzy i wewnqtrzsektorowej 

1. Dbalosc o aktualnosc danych przekazywanych przez SCOP i organizacje, 
2. Wspolne dqzenie do tego, aby strona intemetowa www.wsparcie.sosnowiec.pl stala si? glownym 

zrodtem i bazq informacji o dziaialnosci III sektora w Sosnowcu, w tym m.in. poprzez przekazywanie 
przez organizacje pozarzqdowe na adres: scop@:um.sosnowiec.pi informacji 
o organizowanych wydarzeniach, podejmowanych inicjatywach i umieszczanie ich przez pracownikow 
SCOP na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz na portalach spolecznosciowych, 

3. Rozsytanie Newslettera przez pracownikow SCOP do organizacji, ktore dokonaly elektronicznego 
zapisu do bazy uzytkownikow. 

Sposob oceny realizacji: 
1) Liczba informacji o realizowanych przez organizacje przedsi?wzi?ciach, przeslanych przez nie do 

zamieszczenia na stronie SCOP; 
2) Liczba odwiedzin strony internetowej SCOP; 
3) Liczba wyslanych maili z Newsletterem. 

Id: 9C9B905F-1C96-4ECC-AA9A-3ID9AE12BDBC. Podpisany Strona 4 



Upowszechnianie wiedzy na temat organizacji pozarzqdowych wsrod mieszliaiicow 
Sosnowca, ich promocja oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku 

Wydanie Informatora o organizacjach lub/i wydanie Kalendarza z udzialem organizacji, 
Cykl wywiadow z przedstawicielami organizacji pozarzqdowych lub/i cykl reportazy z wydarzen 
realizowanych przez organizacje, 
Biezqce umieszczanie informacji o wydarzeniach realizowanych przez organizacje pozarzqdowe na 
stronie SCOP, 
Kampania promujqca przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz sosnowieckich organizacji 
pozytku publicznego, 
Organizacja imprezy plenerowej majqcej na celu integracj? organizacji z mieszkaticami - Festiwal 
Organizacji Pozarzqdowych, 

Spotkania informacyjne dotyczqce organizacji pozarzqdowych. 

Sposob oceny real izacj i : 
1) Liczba organizacji, ktore wzi?ly udzial w tworzeniu Informatora lub/i liczba organizacji, ktore 

uczestniczyly w tworzeniu Kalendarza; 
2) Liczba organizacji, z ktorymi przeprowadzono wywiady lub/i liczba reportazy 

z wydarzen realizowanych przez organizacje; 
3) Ilosc organizacji, ktore wzi?ly udzial w Kampanii 1% oraz opis dzialaii podj?tych 

w ramach Kampanii; 
4) Liczba organizacji, ktore wzi?ty udzial w imprezie plenerowej majqcej na celu integracj? 

organizacji z mieszkaiicami; 
5) Liczba przeprowadzonych spotkaii informacyjnych. 

Przekazywanie organizacjom pozarzqdowym zadan publicznych do realizacji 

Zlecanie realizacji zadari publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, o ktorym mowa 
w art. 11 ust. 2 Ustawy, 
Zlecanie realizacji zadari publicznych z pomini?ciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a Ustawy, 
Zlecanie realizacji zadari publicznych na wniosek organizacji pozarzqdowej w oparciu o art. 12 Ustawy. 

Sposob oceny realizacji: 
1) Liczba otwartych konkursow ofert; 
2) Liczba ofert ztozonych w ramach otwartych konkursow; 
3) Liczba zawartych umow na realizacje zadari publicznych; 
4) Wysokosc srodkow finansowych przekazanych organizacjom na realizacj? zadari publicznych; 
5) Liczba organizacji, ktore otrzymaly dofinansowanie z budzetu Miasta na realizacj? zadari 

publicznych; 
6) Liczba umow rozwiqzanych lub od ktorych odstqpiono; 
7) Wysokosc srodkow finansowych zaangazowanych przez organizacje na realizacj? zadari 

publicznych; 
8) Liczba uczestnikow biorqcych udzial w zadaniach publicznych realizowanych przez organizacje; 
9) Liczba zlozonych przez organizacje ofert na realizacj? zadari publicznych. 

Integracja srodowiska sosnowieckich organizacji pozarzqdowych 

1. Organizacja spotkari o charakterze integracyjnym, 
2. Wspieranie inicjatyw podejmowanych wspolnie przez organizacje. 

Sposob oceny realizacji: 
1) Liczba organizacji biorqcych udzial w spotkaniach o charakterze integracyjnym, opis oraz efekty 

przeprowadzonych spotkari. 
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Wzmacnianie potencjatu organizacji pozarzqdowych 

1. Organizacja szkoleri zwiqzanych z funkcjonowaniem organizacji pozarzqdowych, 
2. Informowanie organizacji o mozliwosciach pozyskania dofinansowania ze zrodel zewn?trznych na 

realizacj? projektow o zasi?gu krajowym i mi?dzynarodowym. 

Sposob oceny realizacji: 
1) Ilosc przeprowadzonych szkoleri dla organizacji; 
2) Liczba organizacji biorqcych udzial w szkoleniu, ich tematyka oraz zdobyte umiej?tnosci. 

Partycypacyjne tworzenie systemowych i programowych rozwiqzan w sferze zadan 
publicznych 

1. Konsultowanie projektow aktow normatywnych dotyczqcych sfery zadari publicznych, w tym 
zwlaszcza wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi, 

2. Przekazywanie Radzie Pozytku do zaopiniowania projektow aktow normatywnych dotyczqcych sfery 
zadari publicznych, w tym zwlaszcza wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi, 

3. Funkcjonowanie Rady Pozytku, 
4. Funkcjonowanie Rady Sportu. 

Sposob oceny realizacji: 
1) Liczba projektow aktow normatywnych przekazanych do konsultacji z organizacjami 

pozarzqdowymi oraz ich tematyka; 
2) Liczba organizacji pozarzqdowych, ktora wzi?la udzial w konsultacjach projektow aktow 

normatywnych; 
3) Liczba spotkari Rady Pozytku, tematyka spotkari, opis podj?tych dzialari i inicjatyw; 
4) Liczba projektow aktow normatywnych dotyczqcych sfery zadari publicznych, w tym zwlaszcza 

wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi, przekazanych Radzie Pozytku do zaopiniowania; 
5) Liczba spotkari Rady Sportu, tematyka spotkari, opis podj?tych dzialari i inicjatyw. 

Upowszechnianie i promocja wolontariatu 

1. Szkolenia z zakresu wolontariatu, 
2. Integracja srodowiska wolontariuszy. 

Sposob oceny realizacji: 
1) Liczba szkoleri dla wolontariuszy; 
2) Liczba osob uczestniczqca w szkoleniach z zakresu wolontariatu. 

Stale poszerzanie obszarow wspoldzialania gminy z organizacjami 
w roznorodnych formach 

Organizacja i wspolorganizacja przedsi?wzi?c majqcych na celu rozwoj organizacji. 

Sposob oceny realizacji: 

1) Liczba nowych inicjatyw podj?tych w celu rozwoju organizacji, ich zasadnosc oraz efekty. 

§ 4 

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne 
1. Miasto wspolpracuje z organizacjami w sferze zadari publicznych, wymienionych w art. 4 ust.I 

Ustawy. 
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2. Priorytetowe zadania publiczne 
Jako priorytetowe do zlecenia organizacjom zadania publiczne, okresla si? w szczegolnosci zadania 
w zakresie: 

1) Pomocy spolecznej: 
a. Wspieranie dystrybucji produktow zywnosciowych dla najubozszych mieszkaricow Sosnowca 

w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Zywnosciowa, 
b. Prowadzenie na terenie miasta Sosnowca w roku 2022 punktow nieodplatnej pomocy prawnej lub 

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, 
c. Zapewnienie schronienia z uslugami opiekuriczymi dla osob bezdomnych z terenu Miasta 

Sosnowca, 
d. Prowadzenie na terenie gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych m?zczyzn z terenu Miasta 

Sosnowca. 

2) Przeciwdzialania uzaleznieniom: 
a. Programy na rzecz wspierania dziaialnosci srodowisk abstynenckich, 
b. Programy dla dzieci i mlodziezy z zakresu profilaktyki uzaleznieri, w tym programy 

z zakresu propagowania zdrowego stylu zycia obejmujqce zaj?cia profilaktyczno-wychowawcze, 
a takze edukacyjno - integracyjne i rekreacyjno - sportowe, 

c. Programy socjoterapeutyczne dla dzieci, 
d. Programy informacyjno - edukacyjno - integracyjne dla doroslych, 
e. Programy profilaktyczno - wychowawczo - integracyjne dotyczqce profilaktyki uzaleznieri 

realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy, 
f. Programy edukacyjne. 

3) Dziaialnosci na rzecz osob niepelnosprawnych: 
a. Organizowanie uslug piel?gnacyjno — opiekuriczych i rehabilitacyjnych, 
b. Programy integracyjne adresowane do srodowisk osob niepelnosprawnych, 
c. Prowadzenie na terenie gminy Sosnowiec mieszkari zintegrowanych dla osob z niepelnosprawnosciq 

intelektuainq, wymagajqcych specjalistycznych form wsparcia, 
d. Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepelnosprawnych mieszkaricow Sosnowca 

poprzez tworzenie warunkow do ich wi?kszej mobilnosci. 

4) Ochrony i promocji zdrowia: 
a. Prowadzenie dzialari edukacyjnych obejmujqcych problematyk? ochrony zdrowia, 
b. Prowadzenie dzialari z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 
c. Prowadzenie dzialari na rzecz osob nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich rodzin. 

5) Kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji: 
a. Wspieranie dzialari na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji, 
b. Wspieranie przedsi?wzi?c artystycznych w poszczegolnych dzielnicach Miasta, 
c. Prezentacja osiqgni?c kulturalnych w Miescie, w kraju i za granicq, 
d. Wspieranie dzialari upowszechniajqcych wiedz? o historii i dziedzictwie kulturowym Sosnowca oraz 

Zagl?bia Dqbrowskiego wraz z jego tworcami oraz dorobkiem artystycznym i naukowym, 
e. Wspieranie projektow wydawniczych, 
f Wspieranie nowatorskich form i dzialari kulturotworczych, 
g. Wspieranie projektow wpisujqcych si? w obchody rocznic miejskich, 
h. Projekty dotyczqce wielokulturowosci Miasta. 

6) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 
a. Organizacja wydarzeri sportowych, 
b. Tworzenie mozliwosci uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, 
c. Wspieranie dzialari na rzecz podnoszenia poziomu usportowienia mieszkaricow Sosnowca, 
d. Wspieranie dzialari na rzecz upowszechniania wiedzy na temat sportu w Sosnowcu. 
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7) Turystyki i krajoznawstwa: 
a. Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych, 
b. Tworzenie mozliwosci uczestnictwa w wydarzeniach turystycznych i krajoznawczych, 
c. Wspieranie dzialari na rzecz podnoszenia atrakcyjnosci turystycznej Miasta, 
d. Wspieranie dzialari na rzecz upowszechniania wiedzy na temat miejsc atrakcyjnych pod wzgl?dem 

turystycznym w Sosnowcu. 

8) Ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwaprzyrodniczego: 
a. Promowanie dzialari na rzecz edukacji ekologicznej, 
b. Ekologia i ochrona zwierzqt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
c. Promowanie dzialari na rzecz ochrony klimatu. 

9) Porzqdku i bezpieczenstwa publicznego: 
a. Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy zerowej celem zatrzymania zwierzyny 

lesnej poza obszarem zurbanizowanym. 

§5 

Sposob tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostaly zainicjowane w Wydziale Wspolpracy 
z Organizacjami Pozarzqdowymi. 

2. Ubiegloroczna wersja Programu zostala przekazana wlasciwym merytorycznie Wydzialom Urz?du 
Miejskiego w Sosnowcu, celem zaproponowania zmian. 

3. Po konsultacjach wewnqtrz Urz?du, sporzqdzono wst?pny projekt Programu Wspolpracy Miasta 
Sosnowca z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku 
publicznego na 2022 rok. 

4. Projekt Programu zostal przekazany do konsultacji Radzie Pozytku w okresie od 02.09.2021r. do 
16.09.2021 r. 

5. Przygotowany z uwzgl?dnieniem pkt. 3 i 4 projekt, na podstawie Uchwaly nr 862/LXIIl/lO Rady 
Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarzqdowymi i innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o dziaialnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie, projektow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziaialnosci 
statutowej tych organizacji, poddano konsultacjom spolecznym, ktore odbyly si? w okresie 28.09. -
05.10.2021r. 

6. Przebieg konsultacji spolecznych byl nast?pujqcy: 

1) Materialy zwiqzane z przedmiotem konsultacji dost?pne byty: 
a. na nizej wskazanych stronach intemetowych Miasta: 

- www.sosnowiec.pl (w zakladce „Konsultacje spoleczne"), 
- www.bip.um.sosnowiec.pl (w zakladce „Konsultacje spoleczne" oraz 
„Wsp6lpraca z organizacjami pozarzqdowymi"), 
- wwvv.wsparcie• sosnowiec.pi (w zakladce „Aktualnosci"), 

b. w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarzqdowych Urz?du Miejskiego 
w Sosnowcu, Plac Kosciuszki 5, pokoj 209, w godzinach: poniedziaiek, wtorek, czwartek 
7:30-15:30 ; sroda 7:30-18:00 oraz piqtek 7.30 - 13.00 

c. poprzez rozeslanie drogq elektronicznq do wszystkich organizacji pozarzqdowych, ktore 
zglosily ch?c otrzymania Newslettera. 

2) Przekazywanie uwag i opinii mozliwe bylo na formularzu zgloszenia opinii, ktory mozna bylo 
przeslac na adres poczty elektronicznej scop(fl)um.sosnowiec.pl. bqdz ziozyc osobiscie 
w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarzqdowych Urz?du Miejskiego 
w Sosnowcu, Plac Kosciuszki 5, pokoj 209, 
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3) Po zakoriczeniu konsultacji spolecznych zostal sporzqdzony protokol z konsultacji spolecznych. 
Protokol zostal opublikowany w miejscach publikacji ogloszenia o konsultacjach spolecznych. 

7. W dalszej kolejnosci projekt zostal przedlozony pod obrady wlasciwych przedmiotowo Komisji 
Rady Miejskiej. 

8. Zatwierdzony przez Komisje Rady Miejskiej projekt Programu, zostal skierowany na sesj? Rady 
Miejskiej. 

9. Uchwalony przez Rad? Miejskq Program, zostal opublikowany na stronie internetowej 
www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6 

Tryb powolania i zasady dzialania komisji konkursowych 
do opiniowania ofert vv otwartych konkursach ofert 

Powolywanie komisji konkursowych 
1. Komisje konkursowe powolywane sq w celu opiniowania ofert zlozonych w ramach otwartych 

konkursow ofert na realizacj? zadari publicznych. 
2. Komisje konkursowe powoluje kazdorazowo Prezydent Miasta Sosnowca w drodze zarzqdzenia. 

Zasady dziatania komisji konkursowych 

1. Udzial w pracach komisji konkursowych jest nieodplatny, za udzial w posiedzeniach komisji jej 
czlonkom nie przysluguje zwrot kosztow podrozy. 

2. Za zorganizowanie i przebieg prac komisji odpowiedzialny jest jej przewodniczqcy lub w przypadku jego 
nieobecnosci - zast?pca, wskazani w zarzqdzeniu w sprawie powolania komisji konkursowej. 

3. Komisje obradujq na posiedzeniach zamkni?tych bez udzialu oferentow. 
4. Komisje obradujq na posiedzeniach, w skladzie liczqcym ponad polow? pelnego skladu osobowego, 

w tym przewodniczqcy lub zast?pca, jednak nie mniejszym niz 3 osoby. 
5. Komisje konkursowe opiniujq oferty na podstawie kryteriow, okreslonych w ogloszeniu otwartego 

konkursu ofert, przy okreslonym kazdorazowo w ogloszeniu, minimalnym progu punktowym, od 
ktorego organizacja moze zostac wskazana do otrzymania dotacji. 

6. Oferty sq opiniowane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu czlonkow komisji konkursowych. 
7. Z przebiegu prac komisji sporzqdzany jest protokol, ktory zawiera w szczegolnosci: 

1) Nazw? konkursu ofert, 
2) Imiona i nazwiska czlonkow komisji konkursowej, 
3) Wskazanie ilosci zgloszonych ofert, 
4) Wskazanie ofert rekomendowanych przez komisj? do przyznania dotacji, 
5) Wskazanie ofert, na ktore komisja nie proponuje przyznania dofinansowania, 
6) Podpisy czlonkow komisji. 

8. Protokol zostaje przedlozony Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

PRZFWODNICZACA 
Rady MiejskieiX^osnowcu 
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