
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg 
z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 
Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg 
z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia....................2020 r.

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2021-2025

Wstęp
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg 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 lata 2021 – 2025, to dokument 
określający fundamenty dla dalszej budowy systemu współpracy administracji 
samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Wyznacza kierunki współpracy oraz 
określa ramy współdziałania – jej zasady, cele, priorytety, formy oraz standardy. Ponadto 
celem programu jest zrównoważony rozwój Gminy Miasto Kołobrzeg jako miasta 
skupiającego i przyciągającego to, co najcenniejsze – ludzi otwartych, kreatywnych, 
rozwijających się i wspólnie kształtujących  przyszłość, mieszkańców, podejmujących 
działania  na  rzecz  wspólnot  lokalnych,  samoorganizujących się w formalnych 
i nieformalnych strukturach i razem z samorządem podejmujących działania zmierzające 
ku realizacji celów wspólnie nakreślonych i opartych o wspólne wartości. Realizacja 
programu przyczynić się ma do zwiększenia udziału i zaangażowania organizacji 
pozarządowych w rozwój Kołobrzegu i poprawę jakości życia jego mieszkańców.
Uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy jest zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057). Jednostka samorządu terytorialnego może fakultatywnie uchwalić 
wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który jest podstawą do 
określania wieloletniej współpracy z NGO - w tym wyznaczania priorytetów oraz 
zawierania umów na okres do 5 lat.
Pozwala to Gminie Miasto Kołobrzeg zapewnić ciągłość realizacji zadań priorytetowych 
w perspektywie wieloletniej, a organizacjom pozarządowym planować działania 
wykraczające poza rok budżetowy.
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z Organizacjami 
Pozarządowymi tworzy warunki do rozwoju aktywności społecznej, pozwala zwiększyć 
stabilność funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zwiększać ich rolę 
w realizowaniu zadań publicznych.
Program jest deklaracją chęci współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami 
pozarządowymi, a także stanowi odpowiedź na nowe wyzwania, jakie stawia ciągle 
zmieniający się, rozwijający na różnych polach, szeroko rozumiany kołobrzeski trzeci 
sektor. Te nowe wyzwania stoją nie tylko przed Gminą Miejską Kołobrzeg, ale także 
przed organizacjami pozarządowymi, które poprzez współpracę z jednostkami miejskimi 
wpływają na rozwój trzeciego sektora w Kołobrzegu oraz szeroko rozumianego 
społeczeństwa obywatelskiego.
Współpraca Gminy Miasta Kołobrzeg z organizacjami, będącymi realizatorami 
konkretnych usług społecznych, obejmuje zadania z zakresu sfery zadań publicznych, 
o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
W 2019 roku na terenie Miasta Kołobrzeg funkcjonowało 209 fundacji, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych, w tym liczba stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
wynosiła 185. Na 1000 mieszkańców przypadało 5,08 fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych.
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Podstawowe informacje na temat organizacji pozarządowych zarejestrowanych 
w Gminie Miasto Kołobrzeg
Dynamikę zmian obrazuje poniższy wykres.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Ilekroć   w   niniejszym „Wieloletnim   Programie   Współpracy Gminy Miasto 
Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”, zwanym dalej „Programem”, 
jest mowa o:
1) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kołobrzeg;
2) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Kołobrzeg;
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie;

5) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach 
otrzymanych środków finansowych będących przedmiotem umowy o wsparcie lub 
powierzenie zadania bądź umowy partnerskiej;

6) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa  
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie;
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Rozdział 2.
Cele i obszary współpracy

§ 2. 1.  Celem współpracy Gminy Miasta Kołobrzeg z organizacjami jest wspieranie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między 
samorządem, a zorganizowanymi grupami mieszkańców poprzez podniesienie jakości oraz 
zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z Miastem.

2. Celami szczegółowymi programu są:
1) wspieranie aktywności społeczności lokalnej;
2) wspieranie działań miasta w zakresie diagnozowania i rozwiązywania oraz 

identyfikowania potrzeb mieszkańców, w tym problemów wynikających 
z zagospodarowania i kształtowania przestrzeni miejskiej;

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, 
w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

4) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych 
przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań;

5) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
6) zwiększanie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej Gminy 

Miasto Kołobrzeg;
7) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia;
8) integrację podmiotów polityki lokalnej;
9) promocja organizacji pozarządowych działających w mieście;
10) poprawę jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych;
11) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych 
zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd;

12) współudział organizacji pozarządowych w realizacji strategii, programów, oraz działań 
w obszarze kultury, zdrowia, rekreacji i popularyzacji aktywności fizycznej, ekologii, 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
3. Do priorytetowych obszarów współpracy należą̨ m.in. zadania:

1) w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i chrony ofiar 
przemocy  w rodzinie, promowanie wartości rodzinnych oraz prowadzenie działalności na 
rzecz rozwoju rodziny, w tym: poradnictwa rodzinnego, mediacji, edukacji zdrowotnej 
i społecznej, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie szeroko zakrojonych kampanii 
społecznych;

3) w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych;

4) w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
5) w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
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7) w zakresie działalności na rzecz osób niesamodzielnych oraz osób w wieku starszym;
8) w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;
9) w zakresie działalności na rzecz repatriantów: udzielanie pomocy repatriantom poprzez 

przezwyciężanie trudności adaptacyjnych oraz zapobieganie izolacji społecznej;
10) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie 

i krajoznawstwa;
13) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt;
14) w zakresie turystyki;
15) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
16) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami;
18) w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności prowadzenie działalności 
promocyjnej na rzecz rodziny;

19) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
20) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
21) w zakresie wspierania, promocji i organizacji wolontariatu;
22) w zakresie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
23) w zakresie rewitalizacji;
24) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży.
4. W każdym z powyższych obszarów w ramach współpracy realizowane są cele 

wynikające ze strategii rozwoju Gminy Miasto Kołobrzeg.
Rozdział 3.

Zasady współpracy
§ 3. Współpraca Gminy Miasta Kołobrzeg z organizacjami odbywa się w oparciu 

o zasady: subsydiarności, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
współodpowiedzialności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

1. Zasada subsydiarności jest zasadą rozumianą jako naturalne prawo społeczności 
lokalnej do samodecydowania oraz samodzielnej realizacji zadań uznanych przez nią za 
istotne, regulującej podział ról i obowiązków między sektorem administracji samorządowej 
a sektorem organizacji pozarządowych, skupiającym aktywnych mieszkańców Kołobrzegu, 
zdolnych do realizacji części zadań publicznych, którego podstawą jest zwiększanie 
zaangażowania obywateli w realizację przedmiotowych zadań.

2. Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności 
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania 
problemów i zadań.
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3. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu 
i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, 
wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty 
równoprawne
w tych procesach.

4. Zasada współodpowiedzialności rozumiana jest jako wspólne dążenie do polepszania 
życia mieszkańców Kołobrzegu poprzez odpowiedzialność względem partnerów za działania 
podejmowane przez sektor pozarządowy i administrację samorządową. Wszelkie 
podejmowane wspólnie działania wiążą się tym samym z ponoszeniem przez partnerów 
współpracy odpowiedzialności względem mieszkańców.

5. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie 
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy jak najmniejszych nakładach.

6. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie 
przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru 
realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

Rozdział 4.
Realizatorzy programu

§ 4. 1.  Realizatorami Programu są w szczególności:
1) Rada Miasta Kołobrzeg i jej komisje w zakresie kreowania polityki Miasta oraz określenia 

wysokości środkó finansowych na jej realizację;
2) Prezydent Miasta Kołobrzeg w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, 

w szczególności:
a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz 

powoływania komisji konkursowych,
b) wybierania najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych na podstawie 

rekomendacji komisji konkursowych,
c) ogłaszania naboru ofert na podstawie przepisów ustawy o sporcie,
d) promowania działalności organizacji poprzez udzielaie honorowego partonatu 

działalniom lub programom realizowanym przez organizacje pozarządowe,
e) udzielanie rkomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, ubiegającym się 

o środki ze źródeł zewnętrznych,
3) Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Kołobrzeg, Pełnomocnik Prezydenta ds. 

organizacji pozarządowych, w zakresie:
a) przygotowywania i prowadzenia konkusów ofert dla organizacji pozarządowych na 

realizację zadań publicznych,
b) podejmowania i prowadzenia bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) koordynowania wspólnych przedsięzwięć,
d) sporządzania sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.
4) Jednostki organizacyjne miasta Kołobrzeg;
5) Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę w Kołobrzegu i/lub działające na rzecz 

miasta Kołobrzeg i jego mieszkańców;
6) Zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, w skład których wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych.
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Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 5. 1.  Gmina Miasto Kołobrzeg podejmuje współpracę z organizacjami głównie 
w formach:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy 

Miasto Kołobrzeg na zasadach określonych w ustawie;
2) udzielania   pomocy   w nawiązywaniu   współpracy   regionalnej, ponadregionalnej 

i międzynarodowej;
3) udzielania dotacji na realizację projektów finansowanych z innych źródeł;
4) udzielania pożyczek, gwarancji, poręczeń;
5) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach;
6) konsultacji przez:

a) plenarne spotkania z organizacjami,
b) stronę internetową Miasta,
c) zbieranie opinii i uwag organizacji w przedmiocie współpracy,
d) robocze spotkania organizacji z przedstawicielami Prezydenta, odpowiedzialnymi za 

poszczególne obszary zadaniowe.
7) udzielania wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego, w szczególności 

poradnictwa i doradztwa;
8) prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg;
9) nieodpłatne udostępnianie sal i pomieszczeń w celu realizacji zadań statutowych 

organizacji, uzależnione od posiadanych zasobów komunalnych;
10) umożliwiania dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania 

spotkań́ organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz Miasta i jego mieszkańców
11) przekazywania materiałów promocyjnych.

Rozdział 6.
Zakres przedmiotowy Programu

§ 6. 1.  Gmina Miasto Kołobrzeg prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, 
o której mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom 
Gminy Miasto Kołobrzeg.

2. Przedmiotem tej współpracy jest:
1) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
2) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
3) realizacja zadań w sferze pożytku publicznego.

3. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi 
jest realizacja przez nie zadań na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg i jej mieszkańców.

4. Współpraca Gminy Miasta Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi obejmuje 
następujące formy:
1) współpracę finansową,
2) współpracę pozafinansową.

Id: 0BA966B0-D128-4C9C-B674-9FD145520FEC. Projekt Strona 6



Rozdział 7.
Współpraca finansowa

§ 7. 1.  Współpraca finansowa odbywa się̨ w formie zlecania organizacjom 
pozarządowym realizacji zadań publicznych o charakterze wieloletnim na zasadach 
określonych w ustawie. 

2. Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym jest otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania.

3. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2, lub 
w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający 
wysoką jakość wykonania danego zadania.

4. Przy realizacji zadań długoterminowych umowy o wspieranie i powierzenie zadania 
publicznego mogą być zawarte na okres nie dłuższy niż 5 lat.

5. Zadania publiczne i środki finansowe na ich realizację ujęte w treści Programu to:
1) zadania zlecone przez administrację rządową,
2) zadania własne obligatoryjne, wynikające z innych ustaw, gdzie środki finansowe na ich 

realizację zabezpieczone będą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2025,
3) zadania własne fakultatywne, które z uwagi na ich charakter czy grupy docelowe mogą 

być zlecone na okres wykraczający poza rok budżetowy, natomiast wysokość środków 
finansowych na ich realizację będzie uzależniona od sytuacji finansowej Gminy Miasto 
Kołobrzeg.
6. Narzędziem wspomagającym obsługę zadań publicznych zlecanych do realizacji 

organizacjom pozarządowymi jest Generator Wniosków "Witkac".
Rozdział 8.

Współpraca pozafinansowa
§ 8. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami 

pozarządowymi dotyczą sfer:
1. informacyjnej, poprzez:

1) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Kołobrzeg (www.kolobrzeg.pl), poświęconego organizacjom pozarządowym;

2) prowadzenie kalendarza wydarzeń dotyczących przedsięwzięć planowanych przez 
organizacje pozarządowe w oparciu o nadesłane informacje;

3) promowanie działalności organizacji pozarządowych w bezpłatnym informatorze 
miejskim „Ratuszowa 13”;

4) organizowanie spotkań organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg w celu zebrania opinii i wniosków, co do stanu współpracy, a w szczególności 
realizacji Programu oraz wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach 
działalności;

5) konsultowanie projektów uchwał Rady Miasta Kołobrzeg z zakresu polityki lokalnej 
z organizacjami pozarządowymi;

6) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej kalendarza konkursów dla 
organizacji pozarządowych;

7) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych 
przedsięwzięć miasta i organizacji pozarządowych;
2. organizacyjnej, poprzez:
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1) inicjowanie działań aktywizujących i integrujących kołobrzeskie organizacje 
pozarządowe;

2) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Miasta Kołobrzeg lub 
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg i bazy technicznej, na niekomercyjne 
spotkania związane z realizacją Programu, z wyłączeniem jednostek oświatowych;

3) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. 
organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, 
konsultacjach, konferencjach;

4) merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza 
Kołobrzegu i w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;

5) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych 
źródeł, niż budżet Gminy Miasto Kołobrzeg poprzez informowanie o potencjalnych 
źródłach finansowania i udzielanie na wniosek rekomendacji w przypadku ubiegania się 
przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków 
z funduszy Unii Europejskiej;

6) informowanie, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń́ podnoszących jakość pracy 
organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków ze źródeł 
zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej;
3. pozostałej, poprzez:

1) wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji 
na ich wniosek;

2) możliwość objęcia patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg przedsięwzięć 
realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Miasto 
Kołobrzeg;

3) możliwość wspólnej realizacji projektów, w tym współfinansowanych ze środków 
pozabudżetowych;

4) zgłaszanie przez organizacje pozarządowe potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 
planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych;

5) udział organizacji pozarządowych we współpracy międzynarodowej miasta, 
w szczególności możliwość udziału przedstawicieli organizacji w wizytach studyjnych;

6) współpracę na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracę 
między społeczeństwami;

7) współpracę międzysektorową;
8) współpracę w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości 

i innowacyjności;
9) możliwość udzielenia wsparcia rzeczowego na indywidualne wnioski organizacji 

pozarządowych.
Rozdział 9.

Roczny Program Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z Organizacjami 
Pozarządowymi

§ 9. 1.  Corocznie, w trybie określonym w ustawie jest uchwalany przez Radę Miasta 
Kołobrzeg Program współpracy Gminy Miasta Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na 
rok kolejny.

2. Roczny Program współpracy precyzuje szczegółowo cele i zakres współpracy, 
priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczanych na ich realizację na 
dany rok budżetowy.
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Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert
§ 10. 1.  Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołane zostaną 

odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg Komisje Konkursowe.
1. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert w formie zdalnej lub 

stacjonarnej.
3. Ocena projektów odbywa się na podstawie kryteriów oceny zawartych w warunkach 

konkursowych.
4. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
5. Przyznanie środków finansowych następuje w drodze decyzji Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg.
6. Wyniki postępowania konkursowego zostaną podane do publicznej wiadomości.

Rozdział 11.
Okres realizacji programu

§ 11. Przyjmuje się okres realizacji Programu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 
2025 roku.

Rozdział 12.
Wysokość środków finansowych

§ 12. 1.  Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych 
ujętych w Programie zostanie określona w uchwale budżetowej, a w przypadku 
obligatoryjnych zadań własnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Wysokość środków przewidzianych na realizację Wieloletniego Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi wyniesie nie mniej niż 5 000 000,00 zł w całym okresie 
realizacji programu.

Rozdział 13.
Monitoring i ewaluacja programu

§ 13. 1.  Prezydent Miasta Kołobrzeg, we współpracy z realizatorami Programu 
przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu, które opiera się w szczególności na analizie 
jego wyników pod kątem następujących kryteriów:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania o charakterze wieloletnim;
2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na zadania o charakterze 

wieloletnim;
3) liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 

o charakterze wieloletnim;
4) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne o charakterze 

wieloletnim;
5) liczby organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne 

o charakterze wieloletnim;
6) łącznej wysokości środków finansowych Gminy Miasto Kołobrzeg zaangażowanych 

w realizację zadań publicznych w ramach umów o charakterze wieloletnim;
7) łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację zadań publicznych w związku z umowami wieloletnimi,
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8) liczba udzielonych organizacjom pozarządowym pożyczek, gwarancji i poręczeń.
2. Program zostanie poddany ocenie w zakresie założeń, procesu realizacji i rezultatów 

oraz pod względem skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych 
działań.

Rozdział 14.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 14. 1.  Za przygotowanie projektu Programu odpowiedzialny jest Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg.

2. Konsultacje nad Programem rozpoczęto 27 października 2020 r.
3. Propozycje do projektu Programu w ramach konsultacji można było zgłaszać do 

3 listopada 2020 r. w sposób wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach.
4. Wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano do rozpatrzenia poszczególnym 

realizatorom Programu celem rozpatrzenia zgodnie z zakresem ich zadań.
5. Raport z konsultacji społecznych opublikowany został w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
Rozdział 15.

Postanowienia końcowe
§ 15. 1.  Do rozstrzygnięć podejmowanych w trybie postępowania konkursowego 

nie stosuje się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
2. Organizacje pozarządowe, realizując zlecone przez Gminę Miasto Kołobrzeg zadania 

publiczne, zobowiązane są do informowania o fakcie finansowania lub współfinansowania 
zadania z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w publikacjach, materiałach informacyjnych, 
w mediach, jak również zamieszczania informacji w miejscu realizacji zadania w sposób 
widoczny, zgodnie z wytycznymi będącymi integralną częścią Strategii Promocji Gminy 
Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe zasady określa umowa o realizację zadania publicznego.

3. Sposób postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych środków finansowych 
przekazanych w formie dotacji określa art. 250-253 ustawy o finansach publicznych.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) jednostka samorządu
terytorialnego może fakultatywnie uchwalić wieloletni program współpracy
z organizacjami pozarządowymi, który jest podstawą do określania wieloletniej
współpracy z NGO - w tym wyznaczania priorytetów oraz zawierania umów na okres do
5 lat.

Wieloletni program współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi
na lata 2021 - 2025, zwany dalej Programem, wyznacza kierunki współdziałania
z podmiotami trzeciego sektora w okresie 5- letnim, okres zadania publiczne
o charakterze wieloletnim oraz tworzy warunki dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w naszym miesicie.

Program ten ma służyć rozwojowi Gminy Miasto Kołobrzeg jako miasta aktywnych
obywateli, zaangażowanych w działania na rzecz wspólnot lokalnych,
samoorganizujących się̨ w formalnych i nieformalnych strukturach i we współpracy
z samorządem, podejmujących działania zmierzające ku realizacji celów wspomnieć
określonych i opartych na wspólnych wartościach.

Określenie katalogu żądań́ publicznych o charakterze długoterminowym,
w szczególności z zakresu polityki społecznej, zapewni ciągłość́ realizacji tych zadań́
przez organizacje pozarządowe, a tym samym wpłynie na podniesienie jakości życia
mieszkańców.

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z Organizacjami
Pozarządowymi tworzy warunki do rozwoju aktywności społecznej, pozwala zwiększyć
stabilność funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zwiększać ich rolę
w realizowaniu zadań publicznych.

Prezydent Miasta Kołobrzeg przedkłada projekt uchwały Radzie Miasta Kołobrzeg
w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Kołobrzeg z organizacjami
pozarządowymi na lata 2021 - 2025” wypracowany w trakcie konsultacji roboczych
z organizacjami pozarządowymi zorganizowanych przez Wydział Spraw Społecznych,
celem przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w trybie
art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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