UCHWAŁA NR LXV/600/18
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kutno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na lata 2019-2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450, 650, 723 i 1365), Rada Miasta Kutno,
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwalić po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzonych
w sposób określony w art. 5 ust. 5 tej ustawy "Wieloletni Program Współpracy Miasta Kutno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021" o treści określonej
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki
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Załącznik do uchwały Nr LXV/600/18
Rady Miasta Kutno
z dnia 13 listopada 2018 r.
Wieloletni Program Współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
na lata 2019-2021.
Rozdział 1.
Cele współpracy
§ 1. 1. Celem głównym Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kutno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie - zwanego dalej "Programem", jest kształtowanie partnerskiej
współpracy w realizacji zadań na rzecz mieszkańców Kutna.
2. Celami szczegółowymi programu są:
1) wzmocnienie współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi
dalej "organizacjami pozarządowymi";
2) zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych.
Rozdział 2.
Adresaci Programu
§ 2. 1. Adresatami Programu są:
1) organizacje pozarządowe, w tym:
a) fundacje,
b) stowarzyszenia,
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
d) spółdzielnie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.z2017r.
poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty niemające osobowości prawnej, prowadzone
przez organizacje pozarządowe i realizujące ważne cele społeczne, takie jak:
a) ośrodki wspierania ekonomii społecznej,
b) kluby integracji społecznej,
c) centra integracji społecznej,
d) warsztaty terapii zajęciowej,
e) zakłady aktywności zawodowej;
3) komórki organizacyjne, które współpracują z organizacjami pozarządowymi w ramach Urzędu
Miasta Kutno, miejskie jednostki organizacyjne;
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4) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie;
5) nieformalne inicjatywy obywatelskie i sąsiedzkie.
2. Potencjalnymi partnerami w realizacji Programu są wszystkie niewymienione wyżej podmioty
działające na rzecz ważnych celów społecznych, m.in. partnerstwa lokalne, środowiska akademickie
i naukowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a ponadto podmioty biznesowe.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 3. Współpraca Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi odbywa się na następujących
zasadach:
1) pomocniczości, zgodnie z którą Miasto przekazuje zadania do bezpośredniej realizacji
organizacjom pozarządowym tam, gdzie istnieją ku temu odpowiednie warunki organizacyjne
i finansowe;
2) suwerenności stron, zgodnie z którą zarówno Miasto jak i organizacje pozarządowe nie mogą
ograniczać swojego prawa do samostanowienia;
3) partnerstwa, tj. równości stron, wspólnego definiowania problemów i celów oraz łączenia zasobów
w celu ich realizacji;
4) efektywności, która polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie jak najlepszych efektów
przy jak najmniejszych nakładach i poszanowaniu publicznych i prywatnych zasobów;
5) uczciwej konkurencji, tj. włączania
zainteresowanych podmiotów;

do

współpracy

na

równych

prawach

wszystkich

6) jawności, zgodnie z którą wszystkie aspekty współpracy są dostępne dla zainteresowanych,
a wyniki współpracy są upowszechniane w sposób zapewniający dostęp do nich;
7) dostępności, zgodnie z którą zarówno Miasto, jak i organizacje pozarządowe dokładają wszelkich
starań, by zapewnić możliwości udziału we współpracy wszystkim mieszkańcom i mieszkankom
Miasta – w tym szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, z zachowaniem zasady
„racjonalnego usprawnienia” w rozumieniu w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2012 r. poz.1169);
8) zrównoważonego rozwoju - dążenie do integrowania w czasie i przestrzeni działań politycznych,
gospodarczych i społecznych, gwarantujących zachowanie równowagi przyrodniczej.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 4. 1. Przedmiotem współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi jest realizacja
zadań publicznych będących w gestii samorządu.
2. Realizacja Programu odbywa się w formie współpracy finansowej i niefinansowej zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Zestawienie zadań priorytetowych w zakresie współpracy w powiązaniu z celami współpracy
oraz planowany czas realizacji poszczególnych zadań zostają określone w następujący sposób:
Cele współpracy na lata 2019-2021:
Wzmocnienie współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi.
Działania/obszary:
Zadania:
Termin realizacji:
1.Wspólne
1.Badanie potrzeb
do końca 2021 r.
diagnozowanie potrzeb organizacji
lokalnych w Kutnie
i mieszkańców
w zakresie realizacji
działań lokalnych
w Kutnie
2. Utworzenie Ośrodka
do końca 2019 r.
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Produkty:
Raport z badania
potrzeb

Regulamin Ośrodka
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2.Wspólne
informowanie się
Miasta Kutno
i organizacji
pozarządowych

3.Włączenie
mieszkańców
w realizację polityk
lokalnych
4.Zlecanie zadań
publicznych
organizacjom
pozarządowym

Konsultacji Społecznych
- miejsce spotkań
i debaty obywatelskiej
1.Kutnowska Baza
Organizacji
Pozarządowych –
stworzenie
i aktualizacja bazy
2.Wypracowanie zasad
informacji i promocji
działań prowadzonych
przez organizacje
pozarządowe na rzecz
mieszkańców Kutna
3.Udostępnienie
miejskiego kalendarza
wydarzeń organizacjom
pozarządowym
Włączenie
mieszkańców
i organizacji
pozarządowych
w procesy tworzenia
prawa lokalnego
1. Opracowanie
koncepcji realizacji
programu
mikrograntów
zwiększających
aktywność
mieszkańców Kutna
w realizacji zadań
lokalnych
2. Opracowanie
koncepcji
funkcjonowania
konkursów na wkłady
własne do projektów
organizacji
pozarządowych
finansowanych ze
środków
pozabudżetowych,
a dotyczących zadań
własnych Miasta.
3. Analiza zasobów
i form realizacji zadań
publicznych pod kątem
możliwości przekazania
zadań organizacjom
pozarządowym
w nowych obszarach
np. edukacja, ochrona
środowiska
4. Włączenie
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Konsultacji Społecznych
do końca 2019 r.

do końca 2019 r.

do końca 2019 r.

do końca 2020 r.

Zintegrowana baza
danych teleadresowych
organizacji
pozarządowych
działających na rzecz
mieszkańców Kutna
Schemat przekazania
informacji o działaniach
prowadzonych przez
organizacje
pozarządowe na rzecz
mieszkańców Kutna
Miejski Kalendarz
wydarzeń dostępny dla
organizacji
pozarządowych
Uchwała o inicjatywie
uchwałodawczej grupy
mieszkańców

do końca 2020 r.

Koncepcja realizacji
programu
mikrograntów

do końca 2020 r.

Projekt Zarządzenia
Prezydenta określający
zasady
przeprowadzenia
konkursów na tak
zwane wkłady własne

do końca 2020 r.

Wykaz zadań
publicznych, które
mogą być przekazane
organizacjom
pozarządowym

do końca 2019 r.

1.Wykaz zadań
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podmiotów ekonomii
społecznej w realizację
usług publicznych na
rzecz mieszkańców
Kutna poprzez
wykorzystanie klauzul
społecznych i tworzenie
nowych podmiotów
ekonomii społecznej.
5. Polityka lokalowa

6.Wsparcie
instytucjonalnej
współpracy Miasta
Kutno z organizacjami
pozarządowymi

7. Działania
o charakterze
integracyjnym
i wspierającym
współpracę z sektorem
pozarządowym

Wypracowanie zasad
wynajmu, użyczeń
lokali
i zasobów komunalnych
dla organizacji
pozarządowych i grup
nieformalnych
Opracowanie nowej
koncepcji
instytucjonalnej
współpracy Miasta
Kutna z organizacjami
pozarządowymi, w tym
np. powołanie
Pełnomocnika lub biura
ds. współpracy
z organizacjami
pozarządowymi
1. Organizacja
corocznego
Kutnowskiego Pikniku
Organizacji
Pozarządowych
2. Organizacja
Kutnowskich Dni
Seniora
3. Organizacja Dnia
Wolontariusza
4. Prowadzenie działań
wspierających
organizacje
pozarządowe w formie
edukacyjnej,
informacyjnej
i doradczej

Do końca 2020 r.

publicznych, które
miasto przekaże do
realizacji podmiotom
ekonomii społecznej
z wykorzystaniem
klauzul społecznych
2. Utworzenie
spółdzielni socjalnej
z udziałem Miasta
Kutno
Raport i koncepcja
zasad korzystania
z mienia komunalnego
przez organizacje
pozarządowe

do końca 2019 r.

Koncepcja
instytucjonalnej
współpracy Miasta
Kutno z organizacjami
pozarządowymi

działanie coroczne

Program wydarzenia

działanie coroczne

Program wydarzenia

działanie coroczne

Program wydarzenia

zadanie wieloletnie

Procedura zlecenia
zadania w formie
zakupu usługi

§ 5. Wyznacza się następujące działania/obszary w zakresie współpracy:
1) Kultura fizyczna i turystyka:
Cele współpracy na lata 2019-2021:
Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w obszarze kultury
fizycznej
Działania/obszary:
Zadania:
Termin realizacji:
Produkty:
1.Kultura fizyczna
1.Realizacja zajęć
do końca 2020 r.
Procedura zlecenia
pozalekcyjnych
zadania publicznego
i pozaszkolnych
opartego o konkurs
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w formie zlecenia
zadania publicznego
2.Wypracowanie
modelu zarządzania
i prowadzenia zajęć na
„Orlikach” – animator
„Orlika” jako zadanie
zlecone organizacjom
pozarządowym
3.Podnoszenie
kwalifikacji osób
zaangażowanych
w kulturę fizyczną
4.Opracowanie
koncepcji realizacji
Programu rozwoju
kultury fizycznej dla
uczniów w klasach 1-3
w formie współpracy
z organizacjami
pozarządowymi
5.Propagowanie kultury
fizycznej osób
niepełnosprawnych
2.Turystyka

1.Opracowanie
koncepcji
funkcjonowania
informacji turystycznej
2.Opracowanie
koncepcji rozwoju
turystyki w Kutnie
z udziałem organizacji
pozarządowych
3. Wspieranie tworzenia
zintegrowanych
produktów
turystycznych

ofert
do końca 2020 r.

Procedura zlecenia
zadania publicznego
opartego o konkurs
ofert

2019 powtarzane
corocznie

Procedura zlecenia
zadania publicznego

do końca 2020 r.

Koncepcja realizacji
programu rozwoju
kultury fizycznej dla
uczniów klas 1-3

zadanie wieloletnie do
3 lat od 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie
i umowy wieloletnie na
realizację zadania
publicznego
Koncepcja
funkcjonowania
informacji turystycznej

do końca 2020 r.

do końca 2019 r.

Koncepcja rozwoju
turystyki w Kutnie

do końca 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie
i umowy wieloletnie na
realizację zadania
publicznego

2) Sprawy społeczne:
Cele współpracy na lata 2019-2021:
Zbudowanie stabilnego systemu realizacji zadań publicznych w oparciu o kontrakty wieloletnie
Działania/obszary:
Zadania:
Termin realizacji:
Produkty:
1.Prowadzenie świetlic
Zadanie wieloletnie od
Ogłoszenie o konkursie
1.Przeciwdziałanie
środowiskowych
2020 r.
i umowy wieloletnie na
uzależnieniom
realizację
zadania
i patologiom
publicznego
społecznym
2.Prowadzenie klubu
Zadanie wieloletnie od
Ogłoszenie o konkursie
abstynenta
2020 r.
i umowy wieloletnie na
realizację
zadania
publicznego
2.Pomoc społeczna
1.Realizacja usług
Zadania wieloletnie
Procedury wyłonienia
społecznych w związku
partnerów do projektów
z realizacją projektów
pozabudżetowych oraz
finansowanych ze
wzory ogłoszeń
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3.Ochrona i promocja
zdrowia

środków
pozabudżetowych
2.Realizacja zadań
z obszaru aktywizacji
niesamodzielnych osób
w wieku 55 +
Włączenie organizacji
pozarządowych
w realizację programów
zdrowotnych poprzez
konkursy ofert na
zlecenie zadania
publicznego

Zadanie wieloletnie od
2020 r.
Zadanie wieloletnie od
2020 r.

o konkursie i umowy
wieloletnie
Ogłoszenie o konkursie
i umowy wieloletnie na
realizację zadania
publicznego
Ogłoszenie o konkursie
i umowy wieloletnie na
realizację zadania
publicznego

3) Kultura, promocja i rozwój miasta:
Cele współpracy na lata 2019-2021:
Zbudowanie stabilnego systemu realizacji zadań publicznych w oparciu o kontrakty wieloletnie
Działania/obszary:
Zadania:
Termin realizacji:
Produkty:
1.Wsparcie realizacji
1.Organizacja imprez
Umowy wieloletnie od Ogłoszenie
zadań cyklicznych
kulturalnych
2020 r.
o konkursie i umowy
z obszaru kultury,
i artystycznych
wieloletnie na
sztuki, ochrony dóbr
realizację zadania
kultury i dziedzictwa
publicznego
narodowego
2.Wsparcie
wydawnictw Umowy wieloletnie od Ogłoszenie
książkowych, muzycznych 2020 r.
o konkursie i umowy
i filmowych
wieloletnie na
realizację zadania
publicznego
3.Edukacja kulturalna
Umowy wieloletnie od Ogłoszenie
dorosłych
2020 r.
o konkursie i umowy
wieloletnie na
realizację zadania
publicznego
2.Podtrzymanie
Upowszechnianie działań
Umowy wieloletnie od Ogłoszenie
i upowszechnianie
wspomagających rozwój
2020 r.
o konkursie i umowy
tradycji narodowej,
demokracji w zakresie
wieloletnie na
pielęgnowanie
przygotowania
realizację zadania
polskości oraz rozwoju i przeprowadzenia
publicznego
świadomości
kampanii informacyjnonarodowej,
promocyjnej i edukacyjnej,
obywatelskiej
skierowanej do
i kulturowej
mieszkańców Kutna,
wspierającej inicjatywy do
budżetu obywatelskiego
Rozdział 5.
Okres i sposób realizacji programu
§ 6. 1. Wieloletni Program Współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi przyjmowany
jest na lata 2019-2021.
2. Corocznie,
w trybie
określonym
w ustawie
o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie, uchwalany jest przez Radę Miasta Kutno roczny Program współpracy Miasta Kutno
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok kolejny.
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3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa w szczególności
cele i zakres współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków na realizację
programu w danym roku budżetowym.
Rozdział 6.
Finansowanie realizacji zadań publicznych, wysokość środków planowanych na realizację
programu
§ 7. 1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
odbywa się w ramach budżetu Miasta Kutno, zgodnie z zapisami kolejnych programów rocznych oraz
ze źródeł pozabudżetowych. Warunkiem realizacji zadań własnych gminy o charakterze wieloletnim
jest ich uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kutno.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych o charakterze
wieloletnim zostanie określona w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Wysokość środków, o których mowa w ust. 2 może ulec zmianie w zależności od wysokości
środków zaplanowanych corocznie w budżecie Miasta.
4. Zadania z zakresu administracji rządowej bądź zadania własne dofinansowane przez
dysponentów środków budżetu państwa są realizowane do wysokości tych środków.
Rozdział 7.
Sposób oceny realizacji Programu
§ 8. 1. Realizacja Programu podlega ocenie, która w szczególności opiera się na analizie
następujących kryteriów:
1) liczby opracowanych produktów do poszczególnych działań przewidzianych na dany rok realizacji;
2) liczby zadań publicznych o charakterze wieloletnim zleconych organizacjom pozarządowym
poprzez otwarte konkursy ofert;
3) łącznej wysokości środków finansowych Miasta zaangażowanych w realizację zadań publicznych
o charakterze wieloletnim, zleconych organizacjom pozarządowym.
2. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie wspólnie przez przedstawicieli Prezydenta Miasta
Kutno i organizacji pozarządowych.
3. Wieloletni Program Współpracy podlega ewaluacji po trzech latach obowiązywania. Za
ewaluację odpowiadają wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Kutno odpowiedzialne za współpracę
z organizacjami pozarządowymi i realizację programu.
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