UCHWAŁA NR XXV/167/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W
uchwale
Nr
XXIV/150/2012
Rady
Miejskiej
w Makowie
Mazowieckim
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta w terminie 1 miesiąca:
1) rozpatruje celowość realizowania zadania,
2) informuje o podjętej decyzji.”;
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji społecznych
1. Program przygotował Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta.
2. Sposób konsultacji programu został określony Uchwałą Nr XLIX/317/2010 Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Projekt podlegał konsultacjom poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
i w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 19 września do 10 października 2012 r. We wskazanym
okresie uwag do programu nie zgłoszono.
4. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach, o których mowa w ust. 2 zamieszczona została
w Biuletynie Informacji Publicznej.”;
3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Sposób oceny realizacji programu
1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Kierownik Wydziału Integracji
Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta.
2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi.
4. Merytoryczne komórki Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w trakcie wykonywania zadania
przez organizacje pozarządowe sprawują kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym
wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
5. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przedłoży w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia
następnego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
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6. Sprawozdanie zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji programu opartej
w szczególności o analizę następujących wskaźników:
1) liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego,
2) liczba otwartych konkursów,
3) liczba złożonych projektów,
4) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych,
5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
6) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
7) formy współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi,
8) wysokość środków finansowych planowanych i wydatkowanych z budżetu Miasta na realizację tych
zadań.
7. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Miasta.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Zabielski

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 621C3BF2-D22D-4758-8E96-1D79AC36BF69. Podpisany
Strona 2

Uzasadnienie
Art.5a. ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciejednoznacznie stanowi o obowiązku
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, po przeprowadzeniu konsultacji
projektu programu w sposób określony w uchwale Nr XLIX / 317 / 2010 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Zawarte w uchwale zmieniającej zapisy stanowią doprecyzowanie wymogu wynikającego z zapisów art. 5a
ust. 4 ustawy. Stanowią one zatem wypełnienie ustawowego obowiązku Rady. Program współpracy dotyczy
różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania zadań. Zostały w nim określone roczne zamierzenia
Miasta oraz priorytety działań związane ze specyfiką sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców. Zostały
wyznaczone także cele, jakie stawiają sobie organizacje pozarządowe i samorząd w realizowanych przez siebie
zadaniach. Uwzględnia on również system oceny i monitorowania realizowanych – zarówno przez sektor
samorządowy, jak i pozarządowy – usług, oraz zawiera tryb i sposób, w jaki mieszkańcy będą informowani
o działaniach realizowanych wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe. Doprecyzowania wymagają
również zapisy z zakresu sposobu tworzenia programu oraz sposobu oceny jego realizacji. W przedstawionej
pod obrady Wysokiej Radzie uchwale zmieniającej wymagane przepisami prawa zapisy zostały zapisane
zgodnie z wymogami ustawy.
Celem doprecyzowania zapisów w uchwale Nr XXIV/150/2012 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.” wnoszę o podjęcie przedmiotowej
uchwały.
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