PROJEKT
PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2011

Wprowadzenie
Organizacje pozarządowe, stanowiące trzeci, obok publicznego i prywatnego, sektor
społeczeństwa są znaczącą częścią kaŜdego efektywnie i demokratycznie funkcjonującego
państwa i społeczeństwa. Dostarczają usług obywatelom, nierzadko wypełniając lukę, której
nie zapełnia sektor publiczny i rynkowy. Realizują zadania, które wynikają z polityki
państwa, lub te, których mimo istniejącego zapotrzebowania, ani podmioty publiczne ani
prywatne zorientowane na zysk, nie podejmują.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędnym czynnikiem realizacji zadań
publicznych Województwa Łódzkiego. Na samorządzie województwa spoczywa obowiązek
realizacji zadań o charakterze wojewódzkim m.in. takich, które swym zasięgiem wykraczają
poza teren poszczególnych wspólnot gminnych i powiatowych oraz słuŜą zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców województwa. Organizacje pozarządowe są jednym
z istotnych partnerów realizacji tych zadań. W województwie łódzkim organizacje
pozarządowe podejmują i realizują szereg działań w obszarze m.in. polityki społecznej,
zdrowotnej, kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
oraz na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Współpraca ta jest istotnym elementem
realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz

wojewódzkich

dokumentów programowych.
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Rozdział 1
CELE WSPÓŁPRACY
CEL GŁÓWNY
Za cel główny niniejszego programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi. SłuŜyć temu moŜe wspieranie organizacji
pozarządowych w realizacji waŜnych celów społecznych, a w konsekwencji tworzenie
klimatu sprzyjającego budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Współpraca podmiotów polityki regionalnej w zakresie realizacji zadań publicznych
przewidzianych ustawą (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie).
2. Umacnianie

współpracy

między

podmiotami

sektora

samorządowego

i pozarządowego w kreowaniu i realizowaniu polityki społecznej województwa.
3. Zapewnienie udziału mieszkańcom województwa oraz wszystkim zainteresowanym
podmiotom w tworzeniu spójnej polityki społecznej województwa.
4. Popieranie i umacnianie lokalnych inicjatyw działających na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych.
5. Podnoszenie poziomu Ŝycia mieszkańców województwa poprzez uwzględnianie
i zaspokajanie potrzeb społecznych.
6. Umacnianie poczucia przynaleŜności do środowiska i wspólnoty lokalnej
7. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.
Rozdział 2
ZASADY WSPÓŁPRACY
Samorząd województwa łódzkiego przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
kieruje się następującymi zasadami:
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Zasada pomocniczości - organy administracji publicznej uznają prawo zorganizowanych
wspólnot obywateli do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym
naleŜących takŜe do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi
organizacjami, a takŜe wspierają ich działalność oraz umoŜliwiają realizację zadań
publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;
Zasada suwerenności stron - strony posiadają prawo do niezaleŜności i odrębności
definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
Zasada partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej
w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów
ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
Zasada efektywności - organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom
pozarządowym zadań publicznych, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystania

środków

publicznych,

przestrzegając

zasad

uczciwej

konkurencji

oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych;
Zasada uczciwej konkurencji - Zarząd Województwa Łódzkiego zlecać będzie wykonanie
zadań

publicznych

w

oparciu

o

otwarty

konkurs

ofert

na

wsparcie

albo powierzenie zadania publicznego;
Zasada jawności - organy administracji publicznej udostępniają współpracującym z nimi
organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych
na realizację zadań publicznych, w których moŜliwa jest współpraca z tymi organizacjami
oraz o kosztach realizacji zadań publicznych juŜ prowadzonych w tym zakresie
przez jednostki podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy,
wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby moŜliwe było ich porównanie
z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby. Jednym
z instrumentów upublicznienia informacji jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
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Rozdział 3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1. Samorząd Województwa współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami samorządu województwa,
określonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
2. W roku 2011 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:
•

Kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo;

•

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

•

Ochrona i promocja zdrowia;

•

Polityka społeczna;

•

-

pomoc społeczna;

-

polityka prorodzinna;

-

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

-

przeciwdziałanie narkomanii;

-

przeciwdziałanie alkoholizmowi;

-

przeciwdziałanie przemocy;

-

przeciwdziałanie HIV/AIDS;

Integracja środowisk kombatantów i osób represjonowanych oraz wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

Rozdział 4
FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego będzie miała charakter
finansowy i pozafinansowy. Formy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie mogą
być prowadzone w szczególności poprzez:
1. Współpracę o charakterze finansowym odbywającą się w formie zlecania realizacji zadań
publicznych poprzez:
1.1 Tryb otwartego konkursu ofert:
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- powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji ze środków
budŜetowych na sfinansowanie ich realizacji,
- wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;
1.2. Tryb pozakonkursowy (art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie) realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym
lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: wysokość dofinansowania
lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 tysięcy złotych
i zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuŜszym niŜ 90 dni;
1.3. Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej mieszkańców województwa łódzkiego bądź
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
reprezentujących wspólnotę regionalną;
1.4. Umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241).
2. Współpracę o charakterze pozafinansowym odbywającą się poprzez:
2.1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności w celu
prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców województwa;
2.2. Publikowanie informacji o działaniach

istotnych dla organizacji pozarządowych

na stronach internetowych Województwa Łódzkiego;
2.3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego,
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji określonych w art. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ;
2.4. Konsultowanie projektów aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego,
dotyczących sfery zadań publicznych, z radami działalności poŜytku publicznego,
w zakresie, który stanowi przedmiot ich działań, w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie;
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2.5. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
2.6. Marszałek Województwa moŜe objąć honorowym patronatem działania lub programy
realizowane przez organizacje;

2.7. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie mogą otrzymać
referencje w zakresie sposobu realizacji zadania publicznego zleconego przez Samorząd
Województwa.

Rozdział 5
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

OBSZAR DZIAŁANIA 1
KULTURA FIZYCZNA I SPORT, TURYSTYKA I KRAJOZNASTWO
Realizacja: Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Priorytet 1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców województwa łódzkiego
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy.
•

Program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa młodzieŜy uzdolnionej
sportowo, realizowany w ramach Ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i MłodzieŜy,

•

Rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej w tym
młodzieŜy niepełnosprawnej,

•

Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich i małych
miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych,
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•

Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,

•

Promocja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców województwa oraz promocja
województwa,

•

Wspieranie innych znaczących projektów o charakterze regionalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym wpływających na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu.

Priorytet 2
Tworzenie podstaw współpracy i wsparcia dla turystyki i krajoznawstwa.
•

Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego
wizerunku województwa łódzkiego,

•

Kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku województwa łódzkiego,

•

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

•

Rozwój kadr turystycznych.

OBSZAR DZIAŁANIA 2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Realizacja: Departament Kultury i Edukacji
Priorytet 1
Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój
polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim.

• Wzbogacenie oferty kulturalnej województwa łódzkiego i jego promocja na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej,
• Wspieranie działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa mieszkańców województwa
łódzkiego w kulturze,
• Podnoszenie kompetencji osób pracujących w obszarze kultury,
• Kształtowanie toŜsamości kulturowej mieszkańców województwa łódzkiego,
• Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie łódzkim.
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OBSZAR DZIAŁANIA 3
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Realizacja: Departament Polityki Zdrowotnej
Priorytet 1
Podniesienie poziomu zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego
•

Pomoc medyczna i terapeutyczna dla osób z chorobami nowotworowymi,

•

Wspieranie działań na rzecz osób korzystających ze świadczeń medycznych
w warunkach domowych oraz/lub objętych stacjonarną opieką paliatywnohospicyjną,

•

Świadczenia zdrowotne mające na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju
psychofizycznego dzieci i młodzieŜy..

OBSZAR DZIAŁANIA 4
POLITYKA SPOŁECZNA
Realizacja: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Priorytet 1
Działania z zakresu pomocy społecznej.
•

Organizacja i prowadzenie punktów i ośrodków poradnictwa specjalistycznego
dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem oraz niezaradnych Ŝyciowo,

•

Działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie
świetlic i klubów,

•

Działania w zakresie dystrybucji Ŝywności,

•

Programy osłonowe i aktywizujące dla osób bezrobotnych i osób starszych,

•

Działania osłonowe i aktywizujące na rzecz mieszkańców społeczności wiejskich,

•

Kampanie promujące wolontariat oraz inne działania wspierające wolontariat
w szczególności w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym.
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Priorytet 2
Działania z zakresu polityki prorodzinnej
•

Organizacja Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

•

Integracja społeczna wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,

•

Organizacja imprez okolicznościowych: Np. Dni Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia
Matki, Gwiazdka,

•

Działania integracyjne o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym prowadzone
na rzecz rodzin, w tym wielopokoleniowych,

•

Kampanie promujące wartości rodzinne.

Priorytet 3
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
•

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych,

•

Usamodzielnienie osób niepełnosprawnych,

•

Poprawa jakości Ŝycia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Współpraca w formie finansowej będzie takŜe odbywać się ze środków PFRON,
a ich wysokość będzie uzaleŜniona od corocznej podejmowanej decyzji Zarządu PFRON.

Priorytet 4
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
•

Prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej i informacyjnej
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii zarówno pierwszo,
jak i drugorzędowej,

•

Zwiększenie dostępności i podniesienie efektywności działań interwencyjnych
ukierunkowanych na

lecznictwo, rehabilitację a takŜe ograniczanie szkód

zdrowotnych

uzaleŜnionych

osób

od

narkotyków,

współuzaleŜnionych

oraz zagroŜonych uzaleŜnieniem,
•

Reintegracja społeczna osób uzaleŜnionych od narkotyków,
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•

Podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się leczeniem,
rehabilitacją

bądź

wsparciem

osób

uzaleŜnionych,

współuzaleŜnionych

lub zagroŜonych uzaleŜnieniem a takŜe osób realizujących działalność profilaktyczną
i readaptacyjną.

Priorytet 5
Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
•

Rozwijanie oraz promowanie strategii profilaktycznych w formie działalności
wychowawczej i informacyjnej dotyczącej uŜywania alkoholu, ze szczególnym
uwzględnieniem problemu naduŜywania i uzaleŜnienia od alkoholu oraz społecznych,
zdrowotnych i ekonomicznych skutków tego zjawiska,

•

Promowanie zdrowego stylu Ŝycia w trzeźwości i abstynencji,

•

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej
pomocy/wsparcia dla osób uzaleŜnionych od alkoholu, współuzaleŜnionych
i członków ich rodzin,

•

Poprawa jakości Ŝycia (wyrównanie szans Ŝyciowych), reintegracja społeczna osób
uzaleŜnionych od alkoholu, współuzaleŜnionych i członków ich rodzin,

•

Podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych oraz osób prowadzących działania
profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec uzaleŜnionych od alkoholu,
współuzaleŜnionych i członków ich rodzin.

Priorytet 6
Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy
•

Propagowanie, podejmowanie działań profilaktyczno - informacyjno - edukacyjnych
mających na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska
przemocy,

•

Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań
wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy,

•

Wspieranie istniejących, opracowywanie a takŜe promowanie nowych rozwiązań
w zakresie programów korekcyjno - edukacyjnych wobec sprawców przemocy,

•

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych słuŜb zajmujących się problematyką
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przemocy.

Priorytet 7
Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS
•

Działania w zakresie edukacji publicznej na temat HIV/AIDS mające na celu
profilaktykę zakaŜeń HIV,

•

DąŜenie do integracji społecznej osób Ŝyjących z HIV i chorych na AIDS z ogółem
społeczeństwa, poprzez podejmowanie działań informacyjno- edukacyjnych,

•

Inicjowanie i promowanie działań w zakresie pomocy i wsparcia dla osób Ŝyjących
z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich,

•

Podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących z osobami Ŝyjącymi
z HIV, chorymi na AIDS oraz osób podejmujących działania w zakresie
przeciwdziałania HIV/AIDS.

OBSZAR DZIAŁANIA 5
INTEGRACJA ŚRODOWISK KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Realizacja: Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego
Priorytet 1
Działania zmierzające do integracji środowisk kombatanckich i osób represjonowanych oraz
koordynacja ich działań w województwie łódzkim.
•

Pomoc w organizowaniu

obchodów rocznic w celu

upamiętnienia walki

o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
•

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

•

Propagowanie pracy organizacji kombatanckich, osób represjonowanych i organizacji
społecznych wśród mieszkańców województwa łódzkiego.
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Realizacja wyŜej określonych zadań będzie miała charakter głównie pozafinansowy.
Współpraca w formie finansowej będzie moŜliwa po uzyskaniu dotacji na ten cel z budŜetu
państwa z części będącej w dyspozycji wojewody łódzkiego.

Priorytet 2
Zwiększenie aktywności społecznej i kształtowanie postaw obywatelskich sprzyjających
podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, ratowania Ŝycia i mienia
mieszkańców województwa łódzkiego.

•

Organizowanie konferencji, narad, szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji zadań
statutowych organizacji społecznych przy współudziale Policji, Państwowej StraŜy
PoŜarnej,

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i samorządu terytorialnego

województwa,
•

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

•

Wspieranie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa
i ochrony ludności,

•

Realizacja

zadań

z

zakresu

bezpieczeństwa

osób

pływających,

kąpiących

się i uprawiających sporty wodne,
•

Pomoc w wydawaniu materiałów promujących pracę organizacji społecznych
i poŜądanych sposobów zachowań mieszkańców województwa w sytuacjach
zagroŜeń,

•

Wspieranie i udział w realizacji programów prewencyjno-edukacyjnych mających na
celu podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej w zakresie
bezpieczeństwa publicznego.
Rozdział 6
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest wciągu jednego roku, tj. od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia
2011 roku.
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Rozdział 7
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

I. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są:
1. Sejmik Województwa Łódzkiego

– uchwalający roczny program współpracy,

jako organ stanowiący;
2. Zarząd Województwa Łódzkiego

– realizujący roczny program współpracy,

jako organ wykonawczy Województwa;
3. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
odpowiadającym działaniom Województwa.
II. Zarząd Województwa Łódzkiego realizuje program współpracy przy pomocy:
1. komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;
2. wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które w obszarach
swojego działania współpracują z organizacjami.
III. Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wojewódzkie
samorządowe jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami,
która w szczególności polega na:
1. przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań
finansowanych oraz dofinansowanych z budŜetu Województwa Łódzkiego;
2. sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
3. podejmowaniu i prowadzeniu bieŜącej współpracy z organizacjami pozarządowymi
statutowo prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.
IV. Za kontakt Samorządu Województwa z organizacjami odpowiada koordynator
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Funkcję koordynatora pełni Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
V. Cele wskazane w Programie będą realizowane poprzez formy współpracy wskazane
w Rozdziale 4.
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Rozdział 8
WYSOKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budŜecie
Województwa Łódzkiego na rok 2011. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa
w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel
w budŜecie na rok 2011.

Rozdział 9
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU ORAZ
O PRZEBIEGU KONSULTACJI

I. Ewaluacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań priorytetowych odbywać się będzie
między innymi w odwołaniu do wskaźników o charakterze ilościowym. Podstawę oceny
stanowić będą, uzyskane w wyniku działań sprawozdawczych dane statystyczne.
Ocena

realizacji

Programu

dokonywana

będzie

między

innymi

w

oparciu

o następujące wskaźniki:
1.

Wysokość

środków

finansowych

przekazanych

organizacjom

pozarządowym

oraz podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego na realizację zadań
publicznych w danym roku budŜetowym,
2. Liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez
departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkie samorządowe
jednostki organizacyjne
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3. Liczbę ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność poŜytku publicznego do otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych,
4. Liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność poŜytku
publicznego, które zwróciły się do Samorządu Województwa Łódzkiego o wsparcie
lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert,
5. Liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność poŜytku
publicznego, które otrzymały dofinansowanie z budŜetu Województwa

Łódzkiego

na realizację zadań publicznych,
6. Liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie z budŜetu Województwa
Łódzkiego.
7. Liczbę beneficjentów ostatecznych korzystających z pomocy organizacji pozarządowych
oraz podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego.
II. BieŜącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań Programu współpracy zajmują się
właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego oraz
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
III. Zarząd Województwa Łódzkiego nie później niŜ do dnia 30 kwietnia 2012 roku przekaŜe
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy, Sejmikowi Województwa Łódzkiego.

Rozdział 10
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU

Prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok” zostały zainicjowane
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej. PoniŜej znajdują się poszczególne etapy
przedmiotowej pracy:
1. Powstanie zespołu składającego się z przedstawicieli komórek organizacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych w celu utworzenia projektu Programu współpracy.
2. Przygotowanie cząstkowych programów współpracy przez właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i wojewódzkie
samorządowe jednostki organizacyjne przygotowały cząstkowe programy współpracy.
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3. Opracowanie i przygotowanie projektu Programu współpracy przez Koordynatora.
4. Skierowanie projektu Programu współpracy do konsultacji.
5. Rozpatrzenie złoŜonych opinii i uwag przez właściwe merytorycznie komórki
organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i wojewódzkie samorządowe
jednostki organizacyjne.
6. Opracowanie projektu Programu współpracy.
7. Zamieszczenie wyników konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego

w

Łodzi

oraz

wojewódzkich

samorządowych

jednostek

organizacyjnych.
8. PrzedłoŜenie projektu Programu współpracy Zarządowi Województwa Łódzkiego.
9. Zaakceptowanie projektu

Programu

przez

Zarząd

Województwa Łódzkiego

i skierowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu

współpracy Samorządu

Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok do Sejmiku Województwa Łódzkiego.
10. Publikacja Programu współpracy
11. Wyniki konsultacji ostatecznie przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego
stanowią uzasadnienie do projektów aktów normatywnych.
12. Wyniki konsultacji nie są wiąŜące dla organów samorządu województwa.

Rozdział 11
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
OPINIUJĄCYCH OFERTY SKŁADANE W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. KaŜdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań
publicznych samorządu województwa w danym obszarze, wynikającym z Programu
współpracy

samorządu

województwa

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Marszałka
Województwa, w celu oceny formalnej ofert składanych w otwartych konkursach
ofert, Kierownik/Dyrektor komórki organizacyjnej lub jednostki powołuje zespół ds.
weryfikacji formalnej ofert.
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2. Do zadań zespołu naleŜy w szczególności:
•

sprawdzenie zgodności oferty z ogłoszeniem o konkursie oraz jej
kompletności i terminu złoŜenia;

•

sporządzenie wykazów ofert pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych
pod kątem oceny formalnej

3. Protokół z posiedzenia zespołu ds. weryfikacji formalnej ofert oraz wykazy ofert
pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych podpisują wszyscy członkowie zespołu
i przekazują do właściwej komisji konkursowej, w zakresie działania którego został
ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego

4. KaŜdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań
publicznych samorządu województwa w danym obszarze, wynikającym z Programu
współpracy

samorządu

województwa

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert
składanych w otwartych konkursach ofert, Zarząd Województwa Łódzkiego powołuje
Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją
5. Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej opracowany jest przez
komórkę organizacyjną lub jednostkę w zakresie działania której został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego.
6. W skład Komisji wchodzi od pięciu do trzynastu osób, w tym:
•

jeden do dwóch członków Zarządu, z których jeden pełni funkcję
przewodniczącego komisji konkursowej;

•

od dwóch do pięciu pracowników komórki organizacyjnej lub jednostki, w
tym jedna osoba jako sekretarz Komisji, w zakresie działania której został
ogłoszony konkurs,

•

od jednej do trzech osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie;

7. W pracach Komisji mogą uczestniczyć takŜe, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
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konkurs dotyczy.
8. Komisja podejmuję decyzję zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3
liczby jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
przewodniczącego.
9. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się odpowiednio
przepis art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego
10. W ocenie oferty złoŜonej w konkursie, nie moŜe brać udziału osoba, której
powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeŜenia co do jej
bezstronności.
11. Na posiedzeniu Komisji, kaŜdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie,
Ŝe w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 9 i 10,
członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny
oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje. Załącznik do Programu
współpracy.
12. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
13. Komisja konkursowa ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym.
14. Do zadań komisji naleŜy w szczególności:
•

ocena merytoryczna ofert;

•

sporządzenie wykazów ofert spełniających i niespełniających wymogi
merytoryczne;

•

propozycja podziału środków finansowych;

•

inne czynności wskazane w ogłoszeniu konkursowym;

15. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w oparciu o kryteria ustalane przez Zarząd
Województwa Łódzkiego, które podawane są do publicznej wiadomości w ogłoszeniu
konkursowym.
16. Z kaŜdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie
komisji obecni na posiedzeniu.
17. Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji komórka organizacyjna lub jednostka,
w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Łódzkiego, sporządza projekt uchwały skierowanej do
Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
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ofert oraz udzielenia dotacji.
18. Komisja ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert niezwłocznie po wyborze ofert
przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które publikowane są w:
•

BIP;

•

siedzibie organu ogłaszającego konkurs;

•

na stronie internetowej organu ogłaszającego konkurs.

19. Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Zarząd całości środków
przeznaczonych

na

realizację

zadań

publicznych

Województwa

Łódzkiego

w określonym zakresie tematycznym, w danym roku budŜetowym.
20. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie .
21. Obsługę

Komisji

zapewnia

komórka

organizacyjna

lub

jednostka,

w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Łódzkiego
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