RADi\ MIASTA Iv'lARKi
ALJ. Pit ,udckleQo 90

05~270

MARK!

tel, (0-22) 781-10 - 03
Fax 761-13-78

Uchwala Nr XXXV/356/2009
Rady Miasta Marki
z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie przyj~cia Programu wspolpracy Miasta Marki w 2010 roku
z organizacjami pozarzlldowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci
poiytku pubIicznego i 0 wolontariacie

mojo Mazowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnra 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z p6Zniejszymi zmianatni
i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialainosci poZytku publicznego
i 0 wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p6Zniejszymi zmianami) uchwala siy, co
nastypuje:

§1
PJ'ZY.imuje siy Program wsp6lpracy Miasta Marki w 2010 roku z organizacjami
pozarz~dowymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 usta'wy z dnia 24 kwietnia
2003 roku 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie stanowi~cy zal~cznik do
niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza siyBurmistrzowi Miasta Marki.
§3
Uchwala podlega ogloszeniu na tablicach ogloszeit Urzydu Miasta Marki oraz na stronach
intemetowYch Miasta Marki.
§4

Uchwala wchodzi w Zycie dniem podjycia.

RADA MIAST A MARK:
AI. ..J, PH Ud:o:~<iego 95
05~270 MARK:

tel. ('1-22) 781-10-03
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mojo Mazowieckie
Za1:jcznik
do uchwaly Nr XXXV/356/2009
Rady Miasta Marki
z dnia 16 grudnia 2009 roku

Program wsp6ipracy Miasta Marki w 2010 roku
Z organizacjami pozarzl!dowymi oraz Z podmiotami, 0 kt6rych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pOZytku
publicznego i 0 wolontariacie
RozdzialI
Postanowienia og6Ine

§1
Ilekroc w tekScie jest mowa 0:
1) ustawie - rozumie silt przez to ustawlt z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci poZytku
publicznego i 0 wolontariacie,
2) programie - rozumie silt przez to roczny program wsp6lpracy Miasta Marki w 20 10 roku
z organizacjami pozarzl!dowymi oraz z podrniotami, 0 kt6rych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie,
3) organizacjach - rozumie silt przez to organizacje pozarzl!dowe oraz podrnioty, 0 kt6rych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) miescie - rozumie silt przez to Miasto Marki,
5) konkursie - rozumie silt przez to otwarty konkurs ofert, 0 kt6rym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy,
6) dotacji - rozumie silt przez to dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt I lit. d, ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z p6iniejszymi zmianarni),
7)·· koIDisjitch·· ~ •. r6Ztiiriie-iiifprz:ez:· f61Cotnisj edS:opirtiOWaru:a: ·ofert .rue real:izacjltzadafrpublicznych,
8) pelnomocniku - rozumie silt przez to Naczelnika Wydzial:u ds. przygotowania i wdrazania
program6w unijnych oraz promocji miasta, kt6ry pelni rOllt pelnomocnika Burmistrza
Miasta Marki ds. wsp6lpracy z organizacjarni pozarzl!dowymi
9) stronie Miasta Marki - rozumie siy przez to adres intemetowy www.marki.pl.
§2

Program okrdla zakres i formy wsp6lpracy, a tak:i:e zadania priorytetowe w zakresie
wsp6lpracy Miasta Marki z organizacjami w 2010 roku.

§3
Cele programu obejmujl!:
1) ksztaltowanie Iokalnego spoleczeilstwa obywatelskiego 1 wspomaganle rozwoju
spolecznosci lokalnych, w tyro:
a) organizowanie i wspieranie dzialari. spolecznych i inicjatyw obywatelskich na rzeCz
Miasta i rozwoju wiyzi lokalnych,
1

2)
3)

4)
5)
6)

b) umacnianie w swiadomosci spolecznej pocZlicia odpowiedzialnosci za siebie, swoje
otoczenie, wsp6lnott( lokalnij oraz jej tradycjt(,
c) promocjt( postaw obywatelskich i prospolecznych,
d) zwit(kszenie udziaJu mieszkaiic6w w rozwiijZywaniu lokalnych problem6w,
e) tworzenie warunk6w do zwit(kszenia aktywnosci spolecznej mieszkaiic6w Miasta,
f) tworzenie warunk6w do wyr6wnywania szans :zyciowych niepelnosprawnych
czlonk6w spolecznosci Miasta, w ka:i:dym aspekcie :zycia spolecznosci i rozwoju
osobistego,
g) przeciwdzialanie dyskryminacji i wykluczeniu spolecznemu,
h) wspieranie twbrzenia fufrastrUk:tu.ry spbleczilej,
podnoszenie skutecznosci i efektywnosci dzialaii w sferze zadaii publicznych,
wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im r6wnych z innymi podmiotami szans
w realizacji zadaii publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadaii,
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich srodk6w na ich realizacjt(,
realizacjt( zadaii publicznych okreslonych w ustawie, wymienionych w § 18,
prowadzenie nowatorskich i efektywnych dzialaii na rzecz Miasta oraz tworzenie
systemowych rozwi1jZaii dla wa:i:nych problem6w spolecznych,
uzupelnienie dzialaii Miasta w zakresie nieobjt(tym przez struktury samorZi!dowe.

§4
Miasto wsp6lpracuje z organizacjami w sferze zadaii publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy, 0 ile zadania te Si! zadaniami Miasta.

§5
Wsp61praca Miasta z organizacjami, majijca charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa
sit( na zasadach pomocniczosci, suwerennosci stron,partnerstwa, efektywnosci i uczciwej
konkurencji oraz transparentnosci.

Rozdzialil
Formy wsp6lpracy fmansowej Miasta Z organizacjami

1.

2.

1.

2.

3.

§6
Wsp6lpraca 0 charakterze fmansowym moze odbywae sit( w nastt(pujijcych formach:
1)
powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji
na sfmansowanie jego realizacji,
2)
wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.
Miasto moze zawierae z organizacjami umowy 0 wspieranie lub 0 powierzenie zadaii
publicznych na czas realizacji zadania lub na czas okreslony.
§7
Zlecanie realizacji zadaii publicznych nastt(puje w trybie konkursu ofert, chyba
ze przepisy odrt(bne przewidujij inny tryb zlecenia.
Konkursy na realizacj~ zadaii publicznych w 2010 roku bt(dij oglaszane
po przedstawieniu projektu budZetu w nastt(pujijcych terminach:
1)
do 31 grudnia 2009 roku dla zadaii realizowanych w trakcie calego roku oraz
w pierwszej jego polowie,
2)
do 15 kwietnia 2010 roku dla zadaii realizowa..'1ych w drugiej polowie roku.
W miary potrzebi mozliwosci fmansovvych, mogij bye oglaszane kolejne konkursy ofert
na rea!izacje Zada!1 publicznych w 20 I0 roku.

4.

Do zlecania realizacji zadaJi z zakresu pomocy spolecznej stosuje siy przepisy ustawy
o pomocy spolecznej.
§8
1.
Warunkiem przystitpienia do konkursu jest terminowe zlozenie oferty na realizacjy
zadania publicznego, kt6ra winna bye zgodna ze wzorem okreslonym w ogloszeniu
konkursu.
2.
Oferty 2102)'e m02:na osobiscie w Kancelarii Urzydu Miasta Marki lub przeslae poczut.
3.
Rozpatrzeniu podlegaj!! wyl!!cznie oferty, do kt6rych S!! zal!!czone nastypuj!!ce
dokumenty (dopuszcza siy kopie potwierdzone za zgodnose przez osoby upowaznione
do reprezentowania organizacji):
1)
aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci!!g z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj!!ce status prawny oferenta i urnocowanie os6b go reprezentuj!!cych,
2)
sprawozdanie finansowe z dzialalnosci podtuiotu za rok 2009 lub 2008 Gezeli
sprawozdanie za rok 2009 nie zostalo jeszcze przygotowane) sporz!!dzone na
podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (bilans,
rachunek wynik6w lub raehunek zysk6w i strat, informacja dodatkowa) dotyczy podmiot6w istniej!!cych odpowiednio w latach poprzedzaj!!cych
konkurs),
3)
sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 lub 2008 Gezeli sprawozdanie za rok
2009 nie zostalo jeszcze przygotowane),
4)
staM podmiotu lub odpowiedni inny dokument byd!!cy podstaw!! funkcjonowania
podmiotu.
4.
Oferty nie spelniaj!!ce wymog6w okreslonych w ust. 3 podlegaj!! uzupelnieniu przez
oferenta w terminie 3 dni od daty powiadornienia oferenta za posrednictwem te1efonu,
e-il1aila lub faxu.
5.
Oferta nie bydzie brana pod uwagy jesli:
1)
zostala dostarczona po uplywie terminu wskazanego w ogloszeniu,
2) jest niekompletna i w wyznaczonym terrninie nie zostala uzupelniona,
3) jest niezgodna z wa.runkami udzia.lu w konkursie (np. zadanie objyte konkursem
nie jest uwzglydnione w statucie organizacji).
6.
W celu opiniowania ofert na realizacjy zadan publicznych Burmistrz Miasta Marki
powoluje kornisje konkursowe skladaj!!ce siy z przedstawicieli merytorycznie
wla.sciwych kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Marki oraz okresla ich
organizacjy.
7.
W przypadku, gdy czlonek komisji konkursowej jest czlonkiem wladz statutowych,
fundatorem lub pracownikiem podmiotu skladaj!!cego oferty, podlega on wykluczeniu
z prac Kornisji.
8.
Przy rozpatrywaniu ofert kornisja bydzie kierowala Sly w szczeg6lnosci:
1)
zgodnosci!! oferty z zadaniem okreslonym szczeg61owo w konkursie,
2)
ocen!! mozliwosci realizacji zadania przez organizacjy,
zadeklarowan!! przez organizacjy jakosci!! dzialania, w tyro kwalifikacjami os6b,
3)
przy udziale kt6rych zadanie ma bye realizowane,
kalkulacj!! koszt6w realizacji zadania, w tyro zadeklarowanym udzialem innych
4)
srodk6w w realizacji zadania; poprzez inne srodki rozurnie siy: srodki finansowe
pozyskane z innychir6dellub wklad wlasny organizacji (w tyro wklad finansowy
lub pozafmansowy w realizacjy zadania),
5)
realizacj!! zadan zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednim okresie,
bior!!c pod uwagy rzetelnose i terminowose oraz spos6b rozliczenia otrzymanych
na ten cel srodk6w (0 ile podmiot realizowal juZ zadania ze srodk6w Miasta),
6)
wysokosci!! dotacji przeznaczonej na realizacjy zadania,

9.

10.
11.

1.
2.

3.

1.
2.

3.

1.
2.

3.

7)
w uzasadnionych przypadkach mozliwosciami kontynuacji projektu.
Komisja moze uzaleZnie rozpatrzenie oferty od udzielenia przez podmiot dodatkowych
informacji w terminie 3 dni od daty powiadornienia oferenta za posrednictwem telefonu,
e-maila lub fmcu.
Kornisja Konkursowawybiera najkorzystniejsze oferty w oparciu 0 dokonan,! oceny
merytoryczn,! oraz proponuje podzial srodk6w.
Kornisja przedklada protok61 z obrad do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Marki,
kt6rego decyzja jest ostateczna.

§9
Wyniki konkurs6w podawane s'! do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie
ogloszenia na tablicy ogbszeft Urzydu Miasta oraz publikacjy na stronie intemetowej.
Po ogloszeniu wynik6w otwartego konkursu Miasto zawiera umowy 0 wsparcie lub
powierzenie realizacji zadania publicznego z organizacj,!. Umowy zostaIl'! podpisane,
o ile realizuj,!cy zadanie dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbydne
dokumenty potrzebne do podpisania umowy.
Bie2'lcy monitoring i kontroly merytoryczn,! wykonywanych zadaft prowadz,!
naczelnicy wydzial6w i przedstawiaj,! wnioski Burmistrzowi Miasta Marki
za posrednictwem Pelnomocnika
§ 10
Dotacje mog'! bye udzielane wyl,!cznie na fmansowanie lub dofmansowanie realizacji
tych zadaft, kt6re rnieszcz,! siy w zadaniach priorytetowych, 0 kt6rych mowa w § 18.
Srodki fmansowe pochodz,!ce z dotacji nie mog'! bye wykorzystywane na:
1)
zadania i zakupy inwestycyjne,
2)
zakup grunt6w,
dzialalnose gospodarcz1j,
3)
4)
pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji staraj,!cej siy 0 przyznanie dotacji
(w tyro takZe wydaLk:6w na wyn-agrodze!1ia pracowni.k:6w !1iezaangazowanych
w realizacjy zadania), chyba ze stanowi,! one niezbydny element realizacji
projektu uwzglydniony w ofercie),
5)
dzialalnose polityczn,! i religijn,!.
Dane zadanie moze bye finansowane lub dofinansowywane jedynie ze srodk6w
przeznaczonych na jeden konkurs.
§11
Miasto moze wspierae zadania realizowane przez organizacje w ramach program6w
finansowanych ze srodk6w Unii Europejskiej.
Wsparcie zadaft realizowanych przez organizacje w ramach program6w finansowanych
ze srodk6w Unii Europejskiej, wraz z przekazaniem na ten cel dotacji, moze bye
udzielone wyl,!cznie w przypadku zadaft, 0 kt6rych mowa w § 18.
Do wniosk6w 0 dotacjy na realizacjy zadaft okreslonych w ust. 2 stosuje siy tryb
z ustawy oraz odpowiednie postanowienia niniejszej uchwaly.
Rozdzial III
Formy wsp61pracy pozafmansowej Miasta z organizacjami
§12

1.

Miasto w celu ulatwienia organizacjom nawi'!2YWania kontal1:6w oraz wzmocnienia
wspolpracy bydzie zapraszalo przedstawicieli orga..,izacji pozarz,!dowych do udziaru

2.
3.

w organizowanych przez siebie spotkaniach, konferencjach lub serninariach zwi~anych
ze wsp6lprac'l samorz'ldu z organizacjami.
Miasto Marki moze podpisywac porozumienia 0 pozafinansowej wsp6lpracy
z organizacjami pozarz'ldowymi w zakresie realizowanych przez siebie dzialait.
Miasto moze wspomagac technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarz'ldowe realizuj'lce na jego terenie swoje zadania statutowe, 0 ile S'l one zgodne
z 7~da.Pja..mi Miasta.

§13
Burmistrz MiaSta moze obj~c honorowympatronatem dzialania lub progtartiy prowadzorte
przez organizacje. Wniosek w tym zakresie sklada sic;: do Burmistrza.

§ 14
Miasto prowadzi wyodrc;:bnion'l podstronc;: intemetow'l w ramach strony Urzc;:du Miasta Marki
poswic;:con'l tematyce organizacji, na kt6rej znajduj'l sic;: mic;:dzy innymi informacje dotycz'lce
wsp6lpracy.

1.

2.

3.

§ 15
Miasto, w miarc;: moZliwosci, bc;:dzie zamieszczalo informacje 0 organizacjach
w wydawanych przez siebie materialach informacyino-promocY-inych.
Miasto, w miarc;: moZliwosci, w uzasadnionych przypadkach (m.in. przy organizowaniu
regiona1nych, krajowych i rnic;:dzynarodowych konferencji, realizacji projekt6w poza
granicami Miasta i kraju) przekaze organizacjom materialy promocyjne.
Organizacje wsp6lpracuj'lce z Miastem s'l zobowi~ane do:
1)
promowania Miasta Marki poprzez umieszczenie na wszystkich materialach
promocyjnych i reklartiowych dotycz'lcych zadait finansowanych ze srodk6w
Miasta informacji 0 zaangazowaniu Miasta w realizacjc;: wspolnego projektu,
a tilie do zamieszczania herbu Miasta i innych element6w slowno-graficznych
pobranych ze strony intemetowej http://marki.pl/publiclherb! zgodnie z zapisami
w umowie dotacji,
2)
informowania w trakcie wykonywania zadania 0 jego wsparciu finansowym
ze strony Miasta.
RozdzialIV
Podmioty l'ealizujllce wsp6lprac~ Miasta Z organizacjami

§ 16
Za kontakty Miasta z organizacjami odpowiada Pelnomocnik.
§ 17
1.
2.

Kom6rki organizacyjne Urzc;:du Miasta Marki prowadz'l bezposredni'l wsp6lpracc;:
z organizacjami.
Wsp6lpraca w szczeg6lnosci polega na:
1)
podejmowaniu i prowadzeniu biez'lcej wsp6lpracy z organizacjami statutowo
prowadz'lcymi dzialalnosc poZytk.'U publicznego,
2)
przygotowaniu i prowadzeniu konlrurs6w ofertdla organizacji na realizacjc;: zadait
finansowanych ze srodk6w Miasta,
sporZ'ldzaniu sprawozdait z prowadzonej finansowej i pozafinansowej wsp61pracy
3)
z organizacjami i skladania ich do pelnomocnika.

5

3

Kieruj~cy

kom6rkami organizacyjnymi info=uj~ Pemomocnika
wsp6lpracy, z wiasnej inicjatywy 1ub na jego prosby

0

prowadzonej

RozdzialV
Zadania priorytetowe

§ 18
Priorytetowymi zadaniami miasta moZliwymi do realizacji przez organizacje pozarz~dowe

s~:

w zakresie pomocy spolecznej:

I)

2)

3)
4)
5)

zapewnienieopidd· i wYchowania dzieciom czysciowo poi'bawlonym opieki
rodzic6w oraz dzieciom niedostosowanym spoiecznie, w szczeg6lnosci poprzez
prowadzenie i organizowanie swietlic srodowiskowych,
udzie1anie schronienia, zapewnienie posiiku oraz niezbydnego ubrania osobom
tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w szczeg6lnosci poprzez
prowadzenie osrodk6w dla os6b bezdomnych,
realizacja program6w sh1Z~cych aktywizacji i integracji spoiecznej os6b
w podesziym wieku,
udzie1anie pomocy rzeczowej, w tym Zywnosciowej, rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b,
podejmowanie innych zadaD. z zakresu pomocy spoiecznej wynikaj~cych
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja program6w
osionowych,

w zakresie przeciwdzialania patologiom spolecznym:

1)
2)
3)
4)

prowadzenie profilaktycznej dziaJ:alnosci info=acyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi¥ywania prob1em6w alkoho1owych,. narkomanii oraz nikotynizmu,
realizacja program6w profJlah.'tycznych dla dzieci, miodzieZy oraz rodzic6w,
prowadzenie dziaJ:alnosci promuj~cej trzeiwosc,
organizowanie wypoczynku d1a dzieci i miodzieZy z rodzin z problemem
alkoholowym i narkomanii,

w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

I)
2)
3)

wsp6lpraca w zakresie domowej opieki hospicyjnej nad terminaJ:nie chorymi,
opieka profilaktyczno-zdrowotna,
organizowanie dla dzieci srodowisk zagrozonych problemem alkoho1izmu
wycieczek, zajyc z elementami socjoterapii, oboz6w, ko1onii, p6iko1onii i innych,

w zakresie ekologii i ochrony zwierzl!t oraz ochrony dziedzicfwa przyrodniczego:

1) zapobieganie bezdomnosci zwierz~t obejmuj~ce w szczeg6lnosci stery1izacjy alba
kastracjy zwierz~t,
2) ochrona srodowiska przyrodniczego edukacja eko1ogiczna,
w zakresie oswiaty i wychowania:

I)
2)

prowadzenie swiet1ic srodowiskowych,
organizowanie wypoczynku dzieci i miodziezy,

w zakresie upowszechniania kultury frzycznej i sportu:

1)
2)
3)
4)

prowadzenie zajyc sportowych d1a dzieci, miodzieZy i dorosiych,
prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, miodziezy i dorosiych w r6mych
dyscyp1inach sportu w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych,
organizowanie zajyc rekreacyjnych og6lnie dostypnych dla mieszkanc6w miasta,
organizacja otwartych imprez sportowych, rekreacyjnych, festyn6w,
w szczeg6lnosci promuj~cych Miasto Marki,

6

5)

uezestnietwo zawodnik6w z klub6w, ognisk i sekeji sportowyeh, reprezentant6w
miasta w rozgrywkaeh sportowyeh, turniejaeh, olimpiadach i zawodaeh 0 zasiygu
regionalnym, powiatowym, og6lnopolskim i miyclzynarodowym,
6)
utrzymanie, remonty, konserwaeja miejskiego obiektu sportowego,
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji, podtrzymywania
tradycji narodowej, pielc;gnowania polskosci, rozwoju swiadomosci narodowej,
obYWlltelskiej i kultu:rowej:
1)
organizowanie wydarzen (przedsiywziyc) kulturalnyeh,
edukaeyjnyeh,
promoeyjnyeh w szezeg6lnosei: wystaw, koneert6w, spektakli, wystyp6w
artystyeznyeh, kOnkUrs6w, pre1ekcji, dyskUsji, przegl4d6w, prezehtacji,
warsztat6w, masowyeh imprez kulturalnyeh 0 eharakterze festyn6w rodzinnyeh,
2)
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, udostypnianie i oehrona d6br kultury,
dokonaJi
zwlaszeza
dokumentowanie
historii
Marek,
Mazowsza,
upowszeehniaj~eyeh wiedzy historyeznlj., tradyejy, kultury,
3)
wydawanie publikaejizwi~anyehz kultur~ dawnyeh i wsp6!czesnyeh Marek
oritz z ich historilj.,
4)
wspieranie przedsiywziyc kulturotw6rezyeh,
5)
organizowanie uroezystosei obehod6w swi~t paJistwowyeh i lokalnyeh roeznie.
RozdzialVI
Ocena realizacji programu

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

§ 19
monitoringiem realizaeji programu zajmuje siy Pelnomoenik we wsp6lpraey
z kieruj~eymi wlaSeiwymi merytoryeznie kom6rkami organizaeyjnymi Urzydu Miasta
Marki.
Monitoring polega na oeenie realizaeji wsp61praey i przedstawianiu tej oeeny
Burmistrzowi Miasta Marki, Radzie Miasta Marki oraz organizaejom.
Uzyskiwane w ezasie realizaeji programu info=acje, uwagi, wnioski i propozyeje
dotyez~ee realizowanyeh projekt6w byd~ wykorzystywane do usprawnienia biez~eej
wsp6lpraey Miasta z organizaejarni.
Miasto dokonuje badania efektywnosei realizaeji zadaJi, w szezeg6lnosei poprzez
analizy efektywnosei wydatkowania srodk6w publieznyeh oraz badania opinii
odbiore6w usIng swiadezonyeh przez organizaeje w ramaeh realizowanyeh zadaD.
publicznyeh.
W roeznym sprawozdaniu z realizaeji programu Pelnomoenik dokonuje oeeny stanu
wsp6lpraey organizacji z Miastem w zakresie realizaeji projekt6w oraz uwag,
wniosk6w i propozyeji wyplywaj~yeh z tej wsp6lpraey.
Pelnomoenik przygotowuje i sklada Burmistrzowi sprawozdanie z realizaeji Programu
do dnia 31 marea 2011 roku.
Burmistrz Miasta Marki sklada Radzie Miasta Marki sprawozdanie z realizaeji
programu w tenninie do konea kwietnia 2011 roku.
Biez~eym
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