Za cznik do uchwa y Nr VIII/44/11
Rady Miasta yrardowa
z dnia 31 marca 2011 roku
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1. Cele Stowarzyszenia to:
1) kszta towanie postaw wra liwo ci spo ecznej i solidarno ci poprzez
dzia ania cz ce edukacj , kultur i sztuk ;
2) rozwijanie i promowanie postaw obywatelskich;
3) dzia ania na rzecz równo ci szans, poszanowania godno ci osoby ludzkiej oraz praw
cz owieka i obywatela;
4) wspieranie aktywno ci obywatelskiej dla dobra wspólnego podejmowanej nie dla zysku
(not for profit);
5) dzia ania wspomagaj ce rozwój wspólnot i spo eczno ci lokalnych;
6) wzmacnianie potencja u organizacji spo ecznych oraz innych podmiotów prowadz cych
dzia alno

po ytku publicznego w strategicznych obszarach dzia ania, w szczególno ci w

komunikacji spo ecznej oraz wiedzy z zakresu uwarunkowa prawnych dzia ania trzeciego
sektora;
7) upowszechnianie dorobku organizacji spo ecznych oraz innych podmiotów prowadz cych
1

Wype nia komórka organizacyjna Urz du Miasta yrardowa lub jednostka organizacyjna Miasta w zale no ci
od przedmiotu konsultacji.

dzia alno

po ytku publicznego;

8) upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie szkole , warsztatów, debat oraz innych wydarze i zaj

edukacyjnych i

kulturalnych;
2) wydawanie ksi ek, broszur, informatorów i innych publikacji w formie elektronicznej
oraz tworzenie i udost pnianie multimedialnych materia ów edukacyjnych;
3) prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych;
4) digitalizacj i udost pnianie publikacji wydawanych przez organizacje pozarz dowe oraz
inne podmioty prowadz ce dzia alno

po ytku publicznego, w szczególno ci w zakresie

upowszechniania wiedzy o uprawnieniach obywatelskich;
5) wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego;
6) wspó prac mi dzynarodow w zakresie celów Stowarzyszenia.
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1) § 2 pkt 3 Programu nada brzmienie:
6) organizacjach pozarz dowych

nale y przez to rozumie podmioty, o których mowa w

art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
2) W § 4 Programu:
a) pkt 9 nada brzmienie:
6) wzmocnienie potencja u lokalnych Organizacji pozarz dowych, jako strategicznego
partnera w rozwijaniu lokalnej wspólnoty samorz dowej;
b) pkt 6 nada brzmienie:
9) w czanie Organizacji pozarz dowych w tworzenie i aktualizacj

lokalnych polityk

publicznych od mo liwie wczesnego etapu ich powstawania (od diagnozowania problemów
przez planowanie, konsultowanie i ocen );
3) w § 6 po pkt 15 doda punkty 16-24 w brzmieniu:
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Zmiany nale y zapisywa wskazuj c dotychczasowy zapis w projekcie uchwa y, który wymaga zmiany
wpisuj c dos owne brzmienie przepisu oraz proponowane zmienione brzmienie zapisu lub tre nowego
przepisu.

16) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz dowej;
17) udzielania nieodp atnej pomocy prawnej i nieodp atnego poradnictwa obywatelskiego
oraz zwi kszania wiadomo ci prawnej spo ecze stwa;
18) dzia alno ci charytatywnej;
19) dzia alno ci na rzecz mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
20) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj cych bez pracy i
zagro onych zwolnieniem z pracy;
21) dzia alno ci na rzecz równych praw kobiet i m czyzn;
22) ekologii i ochrony zwierz t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
23) upowszechniania i ochrony wolno ci i praw cz owieka oraz swobód obywatelskich, a
tak e dzia a wspomagaj cych rozwój demokracji;
24) pomocy ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, konfliktów zbrojnych i wojen.
4) w § 8 ust. 1 Programu:
a) w pkt 1 po lit. b doda lit. c w brzmieniu:
c. informowanie o przyst powaniu do procesu tworzenia lub aktualizacji lokalnych polityk
publicznych. ;
b) pkt 10 nada brzmienie:
10)

konsultowanie

projektu

Programu

Wspó pracy

Miasta

z

Organizacjami

Pozarz dowymi;
c) po pkt 14 doda pkt 15 w brzmieniu:
c. powo anie wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz miejskiej rady
dzia alno ci po ytku publicznego;
5) w zwi zku z proponowanym uzupe nieniem katalogu zada publicznych zawartego w
§ 6 Programu, proponujemy uzupe ni katalog zada priorytetowych zawarty w § 9
Programu o zadania mieszcz ce si w dodanych przez nas zadaniach publicznych;
6) § 11 ust. 4 Programu nada brzmienie:
4) Organizacje pozarz dowe.
7) w § 12 ust. 1 Programu po lit. f doda lit g, h oraz i, w nast puj cym brzmieniu:
g. wzajemne informowanie si o planowanych kierunkach dzia alno ci;

h. konsultowanie z organizacjami pozarz dowymi projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej tych organizacji;
i. konsultowanie projektów aktów normatywnych dotycz cych sfery zada publicznych, o
której mowa w art. 4 ustawy, z miejsk rad dzia alno ci po ytku publicznego, w przypadku
jej utworzenia.
8) w § 14 Programu po ust. 2 doda ust. 3-5 w brzmieniu:
3.

Monitoring

i ewaluacja

Programu

prowadzona jest

przy

wsparciu Zespo u

Monitoruj cego, z o onego z przedstawicieli i przedstawicielek Prezydenta, Centrum Us ug
Spo ecznych oraz organizacji pozarz dowych.
4. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarz dowych stanowi co najmniej po ow
sk adu Zespo u Monitoruj cego.
5. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarz dowych s wskazywani w przez te
organizacje, w terminie i formie wskazanych w komunikacie o zg aszaniu kandydatów do
pracy w Zespole Monitoruj cym, upublicznionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du
Miasta yrardowa.
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ad. 1) Proponujemy u ci lenie projektowanego przepisu poprzez odwo anie si do ustawowej
definicji organizacji pozarz dowej.
ad. 2) Proponowana zmiana d y do dostosowania Programu rocznego do Programu
wieloletniego oraz podkre lenia partnerskich relacji pomi dzy Miastem a organizacjami
pozarz dowymi.
ad. 3) Katalog zada

publicznych wymienionych w ustawie o dzia alno ci po ytku

publicznego jest znacznie szerszy ni katalog zada zawarty w projekcie Programu. Dlatego
proponujemy rozszerzenie katalogu zawartego w Programie o realizowane ju teraz przez
organizacje pozarz dowe zadania publiczne wymienione w ustawie, które w naszej opinii
maj kluczowe znaczenie dla mieszka ców i mieszkanek Miasta.
ad. 4) Proponowana zmiana ma na celu:

a) uwzgl dnienie w czania organizacji pozarz dowych w proces tworzenia i aktualizacji
polityk publicznych w zakres wzajemnego informowania si

o dzia aniach -

uczestnictwo organizacji pozarz dowych w tych procesach jest kluczowe w
kontek cie za o e Programu;
b) popraw omy ki pisarskiej (brak s owa Wspó pracy w pkt 10);
c) uzupe nienie katalogu sposobów realizacji Programów o form
wymienion

wspó pracy

w jego wcze niejszych przepisach (tworzenie wspólnych komisji

opiniodawczo-doradczych oraz miejskiej rady dzia alno ci po ytku publicznego);
ad. 5) W zwi zku z proponowanym uzupe nieniem katalogu zada publicznych zawartego w
§ 6 Programu, proponujemy uzupe ni katalog zada priorytetowych zawarty w § 9 Programu
o zadania mieszcz ce si w dodanych przez nas zadaniach publicznych. Nie wskazujemy
konkretnych zada , poniewa zak adamy, e s one uzale nione od planów Miasta w zakresie
obejmuj cych je polityk publicznych.
ad. 6) Proponujemy wykre lenie sformu owania

prowadz ce dzia alno

publicznego w zakresie odpowiadaj cym dzia aniom Miasta

po ytku

ograniczaj cego kr g

organizacji realizuj cych Program. Ograniczenie takie jest sprzeczne z zasad partnerstwa,
zgodnie z któr

organy administracji oraz organizacje pozarz dowe powinny w ramach

wspó pracy wspólnie definiowa problemy i cele. Zgodnie z projektowanym przepisem, to
Miasto b dzie definiowa zakres dzia a , których dotyczy wspó praca, a konsekwencji w
realizacji Programu b d mog y uczestniczy jedynie te organizacje, które b d dzia a w tym
zakresie co miasto. W zwi zku z tym proponujemy zmian przepisu na bardziej ogólne
okre lenie organizacje pozarz dowe .
ad. 7) Proponujemy dodanie do katalogu sposobów realizacji Programu istotnych elementów
wspó pracy w postaci:
-

wzajemnego informowania si o planowanych kierunkach dzia alno ci oraz

-

konsultowania z organizacjami pozarz dowymi (i rad

dzia alno ci po ytku

publicznego, w przypadku jej powo ania) projektów aktów normatywnych.
Projektowany Program przewiduje co prawda wspó prac

przy prowadzeniu

konsultacji spo ecznych, jednak proponowane przez nas postanowienia posiadaj inn
podstaw

ustawow

(przepisy ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego, a nie

ustawy o samorz dzie gminnym) i jeszcze bardziej wzmacniaj pozycj organizacji
pozarz dowych w procesie tworzenia polityk publicznych.
ad. 8) Proponujemy, aby w proces monitorowania i ewaluacji by y w czone równie
organizacje pozarz dowe. Dlatego proponujemy powo anie Zespo u Monitoruj cego
z o onego ze strony samorz dowej i spo ecznej. Aby zapewni

realn

mo liwo

uczestnictwa w tym procesie osób reprezentuj cych organizacje pozarz dowe oraz
zagwarantowa

ich niezale no

od Miasta, w Zespole Monitoruj cym po ow

sk adu

powinny stanowi osoby reprezentuj ce organizacje, wskazane przez same organizacje, a nie
wybrane przez organy administracji publicznej.
Żyrardów, 16 listopada 2021 r.

………………………………………
(miejscowo , data)

………………………………………
(imi i nazwisko upowa nionego przedstawiciela
podmiotu zg aszaj cego opini )

