UCHWAŁA NR 638.XLVI.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2020 r., poz. 920), art. 5a ust. 2 i 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.
zm.)
Rada Miasta Częstochowy
uchwala:
§ 1. Przyjąć Wieloletni program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zbigniew Niesmaczny
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Załącznik do uchwały Nr 638.XLVI.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 czerwca 2021 r.
WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE NA LATA 2021-2025
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Wstęp
Wieloletni program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2021-2025 jest dokumentem, który określa na kilka lat cele, kierunki, zasady,
zakres przedmiotowy i formy współpracy samorządu miasta z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego oraz tworzy warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Założenia Programu ukierunkowane są na rozwój Częstochowy jako miasta aktywnych obywateli,
zaangażowanych w działania na rzecz wspólnot lokalnych, samoorganizujących się w formalnych
i nieformalnych strukturach i we współpracy z samorządem podejmujących działania zmierzająca do
realizacji wspólnie określonych celów.
Określenie zakresu zadań publicznych o charakterze długoterminowym, w szczególności z zakresu
polityki społecznej, zapewni ciągłość realizacji tych zadań przez organizacje, a tym samym wpłynie na
podniesienie jakości życia mieszkańców.
Program został opracowany przez samorząd miasta w oparciu o konsultacje z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z dotychczasowej
współpracy.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Współpraca
z organizacjami
pozarządowymi
i innymi
podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy do zadań własnych gminy
i powiatu zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2. Podstawą prawną opracowania Programu jest art. 5a ust. 2 ustawy.
3. Program jest elementem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy.
4. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
2) programie – należy przez to rozumieć Wieloletni program współpracy Miasta Częstochowy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025;
3) mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Częstochowa;
4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Częstochowy;
5) wydziale – należy przez to rozumieć Wydział właściwy do współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
6) wydziałach merytorycznych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Częstochowy, realizujące współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
inne podmioty ekonomii społecznej;
8) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Częstochowy ogłaszany przez Prezydenta Miasta Częstochowy;
9) dotacji – należy przez to rozumieć środki finansowe z budżetu Miasta Częstochowy przekazywane na
podstawie przepisów prawa;
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10) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach środków finansowych
będących przedmiotem umowy o wsparcie lub powierzenie zadania bądź umowy partnerskiej;
11) jednostka organizacyjna miasta – należy przez to rozumieć gminną i powiatową jednostkę organizacyjną.
Rozdział 2.
Cele Programu
§ 2. 1. Celem głównym Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w mieście oraz
zwiększenie obszarów współpracy w zakresie partnerskich relacji pomiędzy samorządem a organizacjami dla
zintensyfikowania działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienia ich skuteczności i efektywności.
2. Cele szczegółowe Programu:
1) budowanie kapitału społecznego poprzez rozwój lokalnej społeczności i jej liderów;
2) kształtowanie postaw obywatelskich;
3) wzmacnianie organizacji i ich wzajemnej współpracy;
4) diagnozowanie sytuacji społecznej w mieście, identyfikowanie problemów i potrzeb społecznych,
określenie ich skali oraz sposobu rozwiązania i zaspokajania;
5) integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmacnianie spójności społecznej;
6) tworzenie standardów i budowanie systemowych rozwiązań w sferze pożytku publicznego;
7) podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zlecania i realizacji zadań
publicznych;
8) wspólne z organizacjami określanie zasad, obszarów, kierunków i form współpracy;
9) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji;
10) efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych;
11) poszerzenie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami;
12) promowanie pozytywnych postaw oraz inicjatyw cennych społecznie,
13) wzmocnienie pozycji organizacji we współrealizacji zadań publicznych poprzez powierzenie i wspieranie
tych zadań;
14) pobudzenie innowacyjności w działalności organizacji realizujących zadania statutowe w mieście;
15) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców i otoczenia.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 3. Współpraca miasta z organizacjami oparta jest na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności:
1) zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji
oraz podział zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim ukierunkowany na umacnianie
obywateli, ich wspólnot i organizacji;
2) zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
3) zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
i zadań, współdecydują o alokacji środków na ich realizację, wypracowują najlepsze sposoby ich realizacji,
traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych przy jak najmniejszych nakładach;
5) zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy,
opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu
równego dostępu do informacji.
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Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 4. 1. Przedmiotem współpracy miasta z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) edukacji, oświaty i wychowania;
11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
14) ekologii i ochrony zwierząt;
15) turystyki i krajoznawstwa;
16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
17) promocji i organizacji wolontariatu;
18) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
20) rewitalizacji.
3. Przy realizacji zadań długoterminowych umowy o wspieranie lub powierzenie zadania publicznego mogą
być zawarte na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Rozdział 5.
Sposób realizacji Programu
§ 5. Realizatorami Programu są w szczególności:
1) Prezydent Miasta Częstochowy;
2) Rada Miasta Częstochowy i poszczególne komisje;
3) Wydział;
4) wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne miasta wskazane przez Prezydenta Miasta Częstochowy;
5) organizacje posiadające siedzibę w Częstochowie i / lub działające na rzecz miasta i jego mieszkańców;
6) społeczny konsultant ds. współpracy z ngo w mieście Częstochowie;
7) Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
§ 6. Współpraca miasta z organizacjami odbywa się w następujących formach:
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1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19b-19h ustawy;
3) powierzanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie konkursu ofert, na zasadach
zawartych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
4) zawiązywanie partnerstw na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
5) udzielanie dotacji na realizację projektów z innych źródeł;
6) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez inicjowanie i prowadzenie
otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji;
7) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta
Częstochowy;
8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicielami
organizacji i miasta;
9) prowadzenie Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz umożliwianie organizacjom
korzystania z jego pomieszczeń i bazy technicznej, na spotkania związane z ich działalnością;
10) udzielenie adresu Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jako siedziby organizacji;
11) uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez miasto, jak i organizacje (np.
w spotkaniach, konferencjach, miniforach, galach);
12) przekazywanie organizacjom środków trwałych i wyposażenia na prowadzenie działalności statutowej;
13) udzielanie organizacjom pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku oraz promowanie prowadzonej przez
nie działalności (np. przyznawanie nagród i wyróżnień, publikowanie informacji, wydawanie publikacji);
14) prowadzenie kalendarza wydarzeń dotyczących przedsięwzięć planowanych przez organizacje w oparciu
o nadesłane informacje;
15) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć miasta
i organizacji;
16) inicjowanie działań aktywizujących i integrujących częstochowskie organizacje, w tym poprzez
organizację Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej;
17) udzielanie organizacjom wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego, m.in. w formie
poradnictwa i doradztwa;
18) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł, niż budżet
miasta poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie na wniosek organizacji
rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizację o środki ze źródeł zewnętrznych;
19) przekazywanie organizacjom materiałów promocyjnych miasta;
20) udzielanie organizacjom pomocy w nawiązywaniu kontaktów/współpracy regionalnej, ogólnopolskiej
i międzynarodowej;
21) udział organizacji we współpracy międzynarodowej miasta, w szczególności możliwość udziału
przedstawicieli organizacji w wizytach studyjnych;
22) możliwość objęcia patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje;
23) prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy danych organizacji działających w mieście;
24) pomoc merytoryczna i techniczna w obsłudze elektronicznego narzędzia do aplikowania w środki miasta.
§ 7. 1. Miasto, jako partner publiczny, może utworzyć partnerstwo w celu realizacji określonego zadania
publicznego wspólnie z organizacjami.
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2. Celem partnerstwa jest realizacja projektów, głównie finansowanych ze środków zewnętrznych.
Zawiązanie partnerstwa służy określeniu wspólnych celów oraz wizji wspólnego działania.
3. Partnerstwo może powstać z inicjatywy miasta lub na wniosek organizacji.
4. Zawiązanie partnerstwa może nastąpić, gdy planowane zadania będą służyć realizacji celów
strategicznych miasta, w szczególności zakładających zrównoważony rozwój lokalny.
5. Organizacje zgłaszają zamiar uczestnictwa w realizacji zadania publicznego w formie pisemnej,
w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze partnera.
6. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o zasobach i doświadczeniu organizacji w zakresie realizacji
zadania, które ma zostać zrealizowane w partnerstwie. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny statut oraz inne
dokumenty wymagane w ogłoszeniu.
7. Oceny zgłoszeń dokonują Wydział, wydział merytoryczny oraz jednostki organizacyjne miasta – według
kompetencji.
8. Przy dokonywaniu wyboru partnerów uwzględnia się poniższe kryteria:
1) opis zakresu i metodologii realizacji zadania, kalkulacja jego kosztów, przewidywanych rezultatów oraz
opis roli organizacji w partnerstwie;
2) możliwość realizacji zadania lub jego części przez organizację przy uwzględnieniu takich elementów, jak:
baza lokalowa, zasoby rzeczowe, kadrowe i finansowe, doświadczenie i kwalifikacje personelu;
3) dotychczasowa współpraca organizacji z organami administracji publicznej, w szczególności z miastem;
4) doświadczenie organizacji w realizacji podobnych zadań;
5) spójność z aktualną polityką miasta w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych;
6) innowacyjność;
7) liczbę odbiorców zadania.
9. Prezydent Miasta Częstochowy składa wybranym organizacjom propozycje utworzenia partnerstwa,
podpisując list intencyjny.
10. List intencyjny powinien zawierać:
1) oznaczenie stron porozumienia;
2) nazwę zadania;
3) określenie zasad współpracy i obszarów działania;
4) określenie obowiązków partnerów w ramach projektu, w tym sposobu zarządzania finansami oraz
przepływu środków między partnerami;
5) informację o zamiarze zawarcia umowy partnerskiej;
6) określenie roli partnerów w projekcie z opisem wkładu merytorycznego oraz wskazanie konkretnych
działań, w których partner będzie brał udział i zakresu tego udziału.
11. Przed przystąpieniem do realizacji zadania zawiera się umowę partnerską.
12. Partnerzy umowy ustanawiają administratora partnerstwa; funkcję tę może sprawować podmiot
publiczny lub podmiot społeczny.
13. Każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność prawną za realizację części zadania wynikającego
z umowy partnerskiej.
Rozdział 6.
Sposób oceny realizacji Programu
§ 8. 1. Prezydent Miasta Częstochowy, we współpracy z realizatorami Programu sporządza sprawozdanie
z realizacji Programu, które opiera się w szczególności na analizie jego wyników pod kątem następujących
kryteriów:
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1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania o charakterze wieloletnim;
2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na zadania o charakterze wieloletnim;
3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych o charakterze wieloletnim;
4) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne o charakterze wieloletnim;
5) liczby organizacji podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne o charakterze wieloletnim;
6) łącznej wysokości środków finansowych miasta zaangażowanych w realizację zadań publicznych w ramach
umów o charakterze wieloletnim;
7) łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań
publicznych w związku z umowami wieloletnimi;
8) łącznej wysokości wkładu osobowego zaangażowanego przez organizacje w realizację zadań publicznych
w związku z umowami wieloletnimi;
9) łącznej wysokości wkładu rzeczowego zaangażowanego przez organizację w realizację zadań publicznych
w związku z umowami wieloletnimi;
10) liczby odbiorców zadań publicznych realizowanych przez organizacje w ramach umów wieloletnich.
2. Program zostanie poddany ocenie w zakresie założeń, procesu realizacji i rezultatów oraz pod względem
skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych działań.
3. Oceny w zakresie, o którym mowa w ust. 2, dokona Prezydent Miasta Częstochowy w terminie do dnia
31 maja każdego roku realizacji Programu.
4. Do wydziału mogą być zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu.
Rozdział 7.
Okres realizacji Programu
§ 9. Program realizowany jest w latach 2021-2025.
Rozdział 8.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
§ 10. 1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom odbywa się w ramach
budżetu miasta, uchwalonego w każdym roku obowiązywania Programu oraz wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
2. Wysokość
środków
kwota.146.934.812,00 zł.

planowanych

na

realizację

Programu

w latach

2021-2025

to

Rozdział 9.
Tryb tworzenia Programu i jego konsultacji
§ 11. 1. Projekt Programu powstał na bazie Wieloletniego programu współpracy miasta Częstochowy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020.
2. Program przygotował Wydział, wydziały merytoryczne przy udziale organizacji. Po zatwierdzeniu jego
projektu przez Prezydenta Miasta Częstochowy został przekazany pod obrady Rady Miasta Częstochowy.
3. W okresie od 23 marca do 19 kwietnia 2021 r. organizacje miały możliwość nadsyłania propozycji zmian
do Programu.
4. Konsultacje prowadzone były na stronie www.ngo.czestochowa.p l, portalu społecznościowym FB
Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
5. Wszystkie organizacje, których dane adresowe znajdują się w bazie organizacji prowadzonej przez
Wydział, były powiadomione drogą elektroniczną o zamieszczeniu Programu na stronach internetowych miasta
oraz poinformowane o możliwości wnoszenia do niego uwag i przedstawienia na jego temat opinii.
6. Propozycje zmian i uwag do Programu organizacje mogły zgłaszać elektronicznie przesyłając je na
adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl do 19 kwietnia 2021 r.
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7. W terminie, o którym mowa ust. 6, od 9 organizacji wpłynęły uwagi do Programu.
8. Wszystkie propozycje i uwagi organizacji Wydział przekazał do wydziałów merytorycznych oraz
społecznego konsultanta ds. współpracy z ngo w mieście Częstochowa, celem zaopiniowania.
9. Łącznie 9 organizacji wniosło swoje uwagi / propozycje, w tym:
1) 1 organizacja zgłosiła brak uwag,
2) 1 organizacja nie odniosła się bezpośrednio do zapisów Programu, tylko do swoich bieżących potrzeb,
3) 7 organizacji wniosło o:
a) poszerzenie priorytetowych
żywiołowych”

obszarów

współpracy

o zapis

„pomoc

ofiarom

katastrof,

klęsk

b) dodanie w zakresie przedmiotowym programu oraz w formach współpracy zapisu „udzielenie
organizacjom pozarządowym wsparcia doradczego, finansowego oraz rzeczowego w przeciwdziałaniu
skutkom katastrof, klęsk żywiołowych lub epidemii, w tym koordynowanie działań w tych okresach”,
c) dodanie Rady Pożytku Publicznego w formach współpracy oraz trybie tworzenia programu i jego
konsultacji.
10. W konsekwencji uwzględniono w Programie część uwag zgłoszonych przez organizacje, odrzucono
zapisy dot. Rady Pożytku Publicznego, ponieważ w chwili opracowywania Programu, przedmiotowa Rada
nie została utworzona.
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