Słupsk, dnia 23 grudnia 2014 r.
Informacja z przebiegu konsultacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2015 r.

Konsultacje rocznego programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2015 r. odbyły się na podstawie Zarządzenia Nr 692/GPM-NGO/2014
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2014 r.
Zgodnie z zarządzeniem konsultacje trwały od 23 października do 24 listopada 2014 r.
Treść projektu programu współpracy stanowił załącznik do Zarządzenia.
Informacje o trwających konsultacjach zostały opublikowane na miejskim portalu
internetowym, biuletynie informacji publicznej oraz przekazana organizacjom pozarządowym za
pomocą maila w dniach: 23 i 30 października, oraz 6, 7, 12, 19 listopada. Informacje przesłano
organizacjom pozarządowym figurującym w bazie organizacji pozarządowych (około 170
adresów mailowych).
Spotkania konsultacyjne odbyły się: 29 października, 3, 7, 13, 18, 21 listopada br.
W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele 11 organizacji pozarządowych działających na
naszym terenie.
Podczas konsultacji do złożono następujące propozycje zmian do konsultowanego
dokumentu.
- w § 1 dodano pkt 4 w brzmieniu Radzie Miejskiej – należy rozumieć Radę Miejską
w Słupsku.
- w § 6 pkt. 2 Współpraca finansowa może być realizowana poprzez zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie.
Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:
- dodano ppkt 6) regrantingu
- § 7 pkt 4. otrzymał brzmienie
4. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez
realizację:
1) działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do
dzieci i młodzieży oraz dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczających na
wskazane zajęcia,
2) pozalekcyjnych zajęć sportowych
3) programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzania
ich oferty o zajęcia artystyczne (teatralne, muzyczne i taneczne), naukowe,
czytelnictwo i edukację multimedialną oraz inne,
4) wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, w tym dla osób
szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka,
5) programów pomocowych skierowanych do osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz do osób doświadczających przemocy w rodzinie
uwzględniających działania: psychologiczne, terapeutyczne oraz prawne,
6) działań informacyjnych i edukacyjnych, związanych z promowaniem
zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkotyków oraz w zakresie
przeciwdziałania przemocy, w tym udział w ogólnopolskich oraz lokalnych
kampaniach i akcjach,
7) doposażenia i dofinansowania bieżącej działalności jednostek w ramach
realizowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

uzależnień i przemocy w rodzinie, w tym m.in. dofinansowanie do bieżących
napraw i remontów, zakup niezbędnego wyposażenia, opłat za media.
- w § 7 pkt 12 W zakresie działań na rzecz współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych,
- dodano po przecinku społeczności lokalnej (w tym grup nieformalnych,
samopomocowych, sąsiedzkich, itp) poprzez:
ppkt 2) wspieranie działań (w tym finansowe) na rzecz aktywizacji
społeczności lokalnej (w tym grup nieformalnych, samopomocowych,
sąsiedzkich, itp.)
- w § 10 pkt.1. zmieniono kwotę na 3.354.000,00 zł.
- dodano Rozdział XIII.
SPOSÓB UDZIELANIA WSPARCIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM
(art. 19a ustawy)
§ 20
Oferty realizacji zadania publicznego rozpatrywane są w trybie ciągłym od momentu
uchwalenia budżetu miasta na 2015 r. do wyczerpania puli środków przewidzianych na ten
cel.
§ 21
1. Oferty pod względem formalnym ocenia pracownik urzędu, pod względem
merytorycznym - Zespół opiniujący, powołany zarządzeniem Prezydenta,
2. W skład Zespołu opiniującego tworzą po jednym przedstawicielu:
1) organizacji pozarządowych wskazanym przez Radę Organizacji Pozarządowych,
2) Prezydenta,
3) Rady Miejskiej.
§ 22
1. Przewodniczący oraz wszyscy członkowie Zespołu podpisują deklarację
bezstronności, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Programu.
2. Do Przewodniczącego lub członka Zespołu związanych z oferentami w sposób, który
budziłby wątpliwości, co do bezstronności prowadzonych czynności, stosuje się
przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
§ 23
1. Zespół ocenia każdą ofertę indywidualnie w oparciu kryteria wymienione
w § 17 pkt 3.
2. Zespół dla każdej oferty wypełnia Kartę Oceny, której wzór stanowi Załącznik nr 4
do Programu.
3. Celowość realizacji zadania publicznego (lub jej brak) stwierdza Prezydent po
zapoznaniu się z Kartą Oceny, o której mowa w pkt. 5.
4. W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania oferta podlega publikacji w
miejskim portalu internetowym, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku przez minimum 7 dni. W tym czasie każdy
ma prawo złożenia uwag odnoście realizacji zaproponowanego zadania.
5. Po upływie terminu określonego w pkt. 5 i zapoznaniu się z uwagami, Prezydent
zawiera umowę realizacji zadania publicznego.
§ 24
W tym trybie realizowane mogą być zadania, które:
1) nie zostały odrzucone w trybie otwartego konkursu ofert,
2) nie uzyskały żadnego wsparcia z miasta Słupska,
3) nie są zadaniami cyklicznymi, mogącymi uzyskać dofinansowanie w trybie
otwartego konkursu ofert.

- § 11 pkt 3 dodano ppkt.:
14) liczba osób biorących udział w spotkaniach i szkoleniach dla organizacji
w SCOPiES,
15) liczba osób i organizacji korzystających z doradztwa w SCOPiES,
16) liczba organizacji korzystających ze wsparcia pozafinansowego z podziałem na
rodzaje przyznanego wsparcia.
- w załączniku nr 3 do Programu dodano rubrykę Uzasadnienie oceny (w przypadku
przyznania mniejszej niż maksymalna ilość punktów)
- dodano załącznik nr 4 do Programu Karta oceny oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy.
Wszystkie zgłoszone podczas konsultacji uwagi do projektu Programu współpracy zostały
uwzględnione a ich treść opracowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Informację opracował
Rafał Jeka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska
ds organizacji pozarządowych

