Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta 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, na rok
2012.” (zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./)

„Program współpracy Miasta 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, na rok 2012” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi
Nr XXVI/427/11 z dnia 16 listopada 2011 r. Program został opracowany na podstawie
materiałów przygotowanych przez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne UMŁ oraz
miejskie jednostki organizacyjne. Organizacje pozarządowe miały moŜliwość zgłoszenia
propozycji nowych zadań do Programu współpracy na 2012 r. do 30 czerwca 2011 r.
W realizacji ww. Programu brały udział następujące komórki/jednostki organizacyjne
UMŁ oraz miejskie jednostki organizacyjne:
1. Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych,
2. Wydział Kultury w Departamencie Spraw Społecznych,
3. Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych,
4. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych,
5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali,
6. Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji,
7. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta,
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
9. Biuro Funduszy Europejskich w Departamencie Architektury i Rozwoju,
10. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury
i Rozwoju,
11. Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali,
12. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter zarówno finansowy, jak
i pozafinansowy.
W ramach realizacji ww. Programu ogłoszono 37 otwartych konkursów ofert dla
organizacji pozarządowych. W ich wyniku zawarto 658 umów na realizację zadań
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publicznych z 408 organizacjami pozarządowymi, z których 51 organizacji realizowało
zadania publiczne we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi po raz pierwszy. Zadania
realizowane przez organizacje pozarządowe miały zarówno wymiar lokalny jak i miejski.
Zadania publiczne zlecane były równieŜ w trybie i na zasadach przewidzianych
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (tryb uproszczony – pozakonkursowy).
Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 46 594 547,02 zł, co stanowi 93,72% ogółu
środków zaplanowanych na realizację Programu (49 713 942 zł).
Środki na realizację Programu planowane były w 2011 r., a stopień ich wykorzystania
zaleŜał przede wszystkim od trybu zlecania zadań, a takŜe zmian w budŜetach
poszczególnych realizatorów współpracy po stronie Miasta w trakcie roku budŜetowego.
W przypadku zadań zlecanych w trybie zamówień publicznych organizacje pozarządowe
mogły brać udział w przetargach konkurując z podmiotami gospodarczymi.
Informacje na temat wyników otwartych konkursów ofert zamieszczane były
kaŜdorazowo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Łódź Aktywnych Obywateli.
Projekt

Programu

był

równieŜ

poddany

konsultacjom

z

organizacjami

pozarządowymi, ogłoszonych zarządzeniem Nr 1290/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia
29 września 2011 r.
Współpracę finansową prowadziły następujące komórki/jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Łodzi:
1. Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych,
2. Wydział Kultury w Departamencie Spraw Społecznych,
3. Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych,
4. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych,
5. Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji,
6. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta,
7. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury
i Rozwoju
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.
W ramach ustawy Prawo zamówień publicznych Wydział Sportu realizował zadanie
"Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŜytkowanej przez kluby sportowe"
(zadanie 6.3.3.9 z programu współpracy na 2012 r.).
W związku z realizacją działań na rzecz poprawy standardu miejskich obiektów
sportowych, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, do dnia 31 grudnia
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2012 roku zakończono następujące remonty i modernizacje skomunalizowanej bazy
sportowej uŜytkowanej przez łódzkie organizacje pozarządowe (przede wszystkim kluby
sportowe):
− remont dachu na obiektach Klubu Kolarskiego „Tramwajarz” przy ul. Konstantynowskiej
3/5 w Łodzi;
− remont instalacji elektrycznej budynku administracyjnego w obiekcie MKS Metalowiec
przy ul. Jachowicza 1 w Łodzi;
− remont dachu nad starą halą sportową przy ul. Północnej 36;
− wymiana grzejników w obiekcie przy ul. Północnej 36;
− remont dachu budynków w obiekcie
ul. Łagiewnickiej 307/311 w Łodzi;

Łódzkiego

Klubu

Jeździeckiego

przy

− remont schodów zewnętrznych w obiekcie przy ul. Lumumby 22/26.
Kwota wydatkowana na powyŜsze działania to 169.682,20 zł (zakup usług remontowych).

Łączna kwota przyznanych dotacji oraz koszty zakupu usług remontowych wyniosła
46.764.229,22 zł.

Szczegółowe dane dotyczące współpracy o charakterze finansowym zawiera tabela,
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W ramach realizacji ww. Programu prowadzona była równieŜ współpraca
o charakterze pozafinansowym.
W ramach tej formy współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowane zostało
w 2012 r.:
1) Powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO):
a) KDO ds. partycypacji społecznej (zarządzenie Nr 2265/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 maja 2012 r., zmienione zarządzeniem Nr 2306/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 maja 2012 r.);
b) KDO ds. róŜnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji (zarządzenie Nr 2920/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2012 r.).

2) Powołanie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdroŜenia budŜetu
obywatelskiego w Mieście Łodzi:
3

− (zarządzenie Nr 2476/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2012 r.).
3) Określenie jednolitych procedur dotyczących otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych:
− (zarządzenie Nr 2533/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2012 r., zmienione
zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 2735/VI/12 z dnia 25 lipca 2012 r.
i Nr 3346/VI/12 z dnia 23 listopada 2012 r.).

4) Wprowadzenie, z inicjatywy Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Łódzkiej Rady Działalności PoŜytku
Publicznego, zmiany w zasadach wydzierŜawiania i uŜyczania dróg wewnętrznych
będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat umoŜliwiającej ubieganie
się organizacji o nieodpłatne uŜyczenia dróg wewnętrznych na prowadzenie działań
w zakresie poŜytku publicznego.
− (zarządzenie Nr 2321/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2012 r.).
5) Organizacja i współorganizacja spotkań, konferencji:
a) organizacja spotkań, konferencji:
− przygotowanie i przeprowadzenie otwartego spotkania Wiceprezydenta Miasta
Łodzi Pana Krzysztofa Piątkowskiego z przedstawicielami łódzkich organizacji
pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia dziennego (świetlice, ogniska,
kluby młodzieŜowe), dotyczącego spełnienia standardów w placówkach wsparcia
dziennego, określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
− organizacja konferencji „Mam dość!!!”, poświęconej przemocy i przeciwdziałaniu
przemocy;
− organizacja konferencji „RóŜnorodność i Równość”, poświęconej przeciwdziałaniu
dyskryminacji i nierównemu traktowaniu;
− organizacja seminarium i cyklu szkoleń z zakresu obsługi Elektronicznego
Generatora Wniosków oraz funkcjonowania portalu Łódź Aktywnych Obywateli;
− organizacja szkolenia z zakresu zasad powoływania, sposobu organizacji i działania
komisji dialogu obywatelskiego;
− organizacja

konferencji

„Kobieta

zaradna,

decyzyjna,

przedsiębiorcza”,

poświęconej podnoszeniu świadomości ekonomicznej kobiet;
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− organizacja spotkań

nieformalnego

Społecznego

Zespołu

Konsultacyjnego

ds. Polityki Rowerowej z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych;
− organizacja spotkań konsultacyjnych (z organizacjami działającymi na rzecz: osób
niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet oraz mniejszości romskiej) dotyczących
róŜnorodności i zagroŜenia dyskryminacją;
− organizacja spotkań konsultacyjnych (z organizacjami działającymi w tematyce
przemocy wobec kobiet) dotyczących powołania KDO ds. róŜnorodności
i przeciwdziałania dyskryminacji;
b) współorganizacja spotkań, konferencji:
− współorganizacja

spotkań

z

organizacjami

planującymi

powołanie

KDO

ds. nowoczesnej edukacji;
− współudział w realizacji akcji „1% dla łódzkiego” (we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego).
c) wsparcie organizacji konferencji i spotkań realizowanych przez organizacje
pozarządowe (udostępnienie sal będących w dyspozycji UMŁ, catering, obsługa
techniczna):
− wsparcie organizacji seminarium na temat ekonomicznych i społecznych korzyści
związanych z przyrodą w mieście (Fundacja „Sendzimira”);
− wsparcie realizacyjne pochodu jednoprocentowego (Fundacja „Happy Kids”).
d) udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez organizacje pozarządowe:
− udział w spotkaniu „Strzelaj lub emigruj – dyskusja o strategii rozwoju Łodzi”
(Stowarzyszenie „Topografie”, Fundacja Normalne Miasto „Fenomen”, Fundacja
„Sendzimira”, Klub Krytyki Politycznej w Łodzi);
− udział w spotkaniu na temat strategii miasta, w ramach projektu „Profesjonalny III
sektor” (Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO);
− udział w spotkaniu dotyczącym budowy spalarni w technologii pirolitycznej
(Stowarzyszenie „Zieloni RP”);
− udział w konferencji „Rynek otwarty na niepełnosprawnych” (Fundacja Pomocy
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo);
− udział w konferencji z okazji 75 – lecia Polskiego Związku Niewidomych;
− udział w spotkaniu z młodzieŜą, dotyczącym moŜliwości współpracy organizacji
pozarządowych z Urzędem Miasta Łodzi (Fundacja Edukacji i Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO);
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− udział w spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących
zadania w obszarze pomocy społecznej, dotyczącym zapisów Programu współpracy
Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok oraz Wieloletniego programu
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 – 2015 (Rada
Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego);
− udział w panelu eksperckim, dotyczącym ekonomii społecznej w Instytucie
Europejskim w Łodzi;
− udział w spotkaniach przedstawicieli Komisji ds. Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego Unii Metropolii Polskich w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu;
− udział w spotkaniu z przedstawicielami świetlic środowiskowych w Łodzi,
dotyczącym działań Miasta w zakresie współpracy finansowej z tymi placówkami;
− udział w konferencji „Czas Demokracji”, której elementem była prezentacja
niemieckich modeli budŜetu partycypacyjnego (Stowarzyszenie Obywatele
Obywatelom);
− udział w spotkaniu na temat współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem
Miasta Łodzi oraz Komisjami Dialogu Obywatelskiego (INSPIRO);
− udział w seminarium dotyczącym budŜetu obywatelskiego (Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”);
− udział w kongresie Miasto Plus w Gdańsku;
− udział

w

seminarium

dotyczącym

ewaluacji

procesów

partycypacyjnych

(Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”).

6) Wsparcie miejskiego wolontariatu:
− współpraca z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
FERSO w ramach projektu „Wolontariat kreuje Łódź”;
− współorganizacja III Festiwalu Wolontariatu „Akcja Kontakt” (we współpracy
z Fundacją PROEM);
− wsparcie realizacji Łódzkiej Gali Wolontariatu zorganizowanej z okazji Dnia
Wolontariusza (Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej Centerko);
− przygotowanie i przeprowadzenie działań z zakresu wolontariatu miejskiego
podczas Euro 2012.

7) Szkolenia i działania edukacyjno-informacyjne, organizowane dla NGO’s i przez
organizacje pozarządowe :
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− działania edukacyjno – informacyjne realizowane w ramach Europejskiego
Tygodnia ZrównowaŜonego Transportu;
− organizacja szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu
obsługi Elektronicznego Generatora Wniosków oraz portalu Łódź Aktywnych
Obywateli;
− udział

w szkoleniu z

zakresu

inicjatyw

lokalnych

(Centrum

Promocji

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS);
− organizacja

spotkań

konsultacyjno – informacyjnych

z

organizacjami

pozarządowymi, dotyczących przygotowania i rozliczania ofert składanych
w ramach otwartych konkursów;
− konsultacje równościowe przy wyborze laureatów w programie „30 under 30”
realizowane przez Łódzką Federację Organizacji Pozarządowych;
− bieŜące informowanie organizacji pozarządowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, strony internetowej UMŁ i portalu Łódź Aktywnych Obywateli oraz
współpraca z portalem lodzkie.ngo.pl.;
− konsultowanie

ofert

przygotowywanych

przez

organizacje

pozarządowe

w procedurach konkursowych;
− pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez
organizacje pozarządowe;
− indywidualne

konsultacje

z

przedstawicielami

organizacji

pozarządowych

w zakresie konkursów oraz moŜliwości uzyskania dofinansowania.

8) Wsparcie realizacji projektów:
− projekt Łódzkie Centrum Obywatelskie – współpraca z Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Fundacją Edukacji i Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego „FERSO”, Radą Organizacji Pozarządowych
Województwa Łódzkiego.
Partnerstwo ww. organizacji zostało zwycięzcą konkursu ofert na wsparcie
realizacji

zadania

publicznego

pod

nazwą:

„Przeprowadzenie

działań

zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego
(…)”, organizowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie
Obsługi i Administracji UMŁ. Celem projektu było utworzenie ośrodka wsparcia
merytorycznego i technicznego dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych
i partnerstw działających na obszarze Łodzi. W ramach projektu przeprowadzane
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były szkolenia oraz indywidualne konsultacje dla organizacji pozarządowych,
a takŜe cykl spotkań informacyjnych i specjalistycznych. Organizacje pozarządowe
otrzymały równieŜ wsparcie technicznie i lokalowe. Kontynuacja projektu jest
przewidziana w latach 2013 – 2015.
− udział w projekcie „Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi”. Podjęcie prac nad
wypracowaniem, we współpracy z Łódzką Federacją Organizacji Pozarządowych
(ŁFOP), Biurem Projektowym w Polsce Programu Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju (UNDP), modelu Funduszu Innowacji Społecznych dla Łodzi –
nowego narzędzia wspierającego innowacyjne projekty realizowane przez
organizacje pozarządowe.
− partnerstwo z Caritas Archidiecezji Łódzkiej w projekcie „Akademia śycia III”.
Projekt adresowany do osób w wieku od 18 do 25 lat zagroŜonych lub dotkniętych
wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa łódzkiego, obejmował
cykl szkoleń i staŜy, dzięki którym beneficjenci programu mieli moŜliwość nabycia
umiejętności koniecznych do wejścia na rynek pracy.

9) Konsultacje z Łódzką Radą Działalności PoŜytku Publicznego i z organizacjami
pozarządowymi:
− konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2013”;
− konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego

programu

współpracy

Miasta

Łodzi

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 na lata
2013 – 2015”;
− konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia
szczegółowych

warunków

umorzenia

w

całości

lub

w

części,

łącznie

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstępowania
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
− konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Łodzi";
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− konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podniesienia
wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącej
rodzinny dom dziecka;
− konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zwiększenia
wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo
– wychowawczej typu rodzinnego;
− konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji
Specjalnego

Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego

nr

5

w

Łodzi

przy

ul. Wólczańskiej 121/123;
− konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji
niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź;
− konsultacje w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych;
− zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia
„Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”;
− zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia
polityk sektorowych dotyczących edukacji, kultury, zdrowia, sportu, polityki
komunalnej i ochrony środowiska, gminnego zasobu mieszkaniowego.

10) Działalność Łódzkiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego:
W 2012 roku odbyło się 13 posiedzeń Łódzkiej Rady Działalności PoŜytku
Publicznego. Obsługą i organizacją spotkań zajmował się Wydział Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, a planowaniem prac Rady Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Łódzka Rada Działalności PoŜytku Publicznego jest organem konsultacyjno
– doradczym, którego zadaniem jest m.in. wyraŜanie opinii w zakresie współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi. W 2012 r. Rada podjęła szereg uchwał dotyczących
m.in.

konsultacji

projektów

aktów

prawa

miejscowego

dotyczących

współpracy

z organizacjami pozarządowymi. Ponadto Rada wyraŜała swoje opinie w sprawie likwidacji
i przekształceń placówek edukacyjnych na terenie Łodzi, a takŜe opiniowała projekt „Strategii
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”.

11) Działalność Komisji Dialogu Obywatelskiego:
a) KDO ds. partycypacji społecznej:
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W 2012 roku odbyły się 3 posiedzenia KDO ds. partycypacji społecznej. Obsługą
i organizacją spotkań zajmował się Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi
i Administracji UMŁ. Posiedzenia, które odbyły się w 2012 r. miały charakter organizacyjny.
W trakcie posiedzeń omówione zostały sprawy organizacji pracy KDO, przygotowano
regulamin pracy KDO, a takŜe wybrano przewodniczącego i sekretarza KDO.
b) KDO ds. róŜnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji:
W 2012 roku odbyły się 3 posiedzenia KDO ds. róŜnorodności i przeciwdziałania
dyskryminacji. Obsługą i organizacją spotkań zajmował się Wydział Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.
Przedstawiciele KDO m.in. uczestniczyli w konferencji „Równe traktowanie
standardem dobrego rządzenia” zorganizowanej w Łodzi przez Pełnomocnika Rządu RP
ds. Równego Traktowania. Ponadto przewodniczący KDO uczestniczył w konsultacjach
społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2020, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Z inicjatywy KDO, we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi
ds. Równego Traktowania, zorganizowana została konferencja poświęcona przemocy wobec
kobiet pn. „Mam dość!” w ramach ogólnoświatowej kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy”.

12) Działalność Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdroŜenia budŜetu
obywatelskiego w Mieście Łodzi:
W 2012 roku odbyło się 17 posiedzeń Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania
i wdroŜenia budŜetu obywatelskiego w Mieście Łodzi. Obsługą i organizacją spotkań
zajmował się Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ,
a planowaniem prac Zespołu Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Zespół opracował rekomendacje, które wykorzystane
zostały jako wytyczne dla modelu budŜetu obywatelskiego dla Łodzi.

13) Wymiana informacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi:
− publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących zadań
Miasta, realizowanych przez organizacje pozarządowe;
− aktualizacja

strony

internetowej

http://uml.lodz.pl/samorząd/organizacje

pozarządowe/ (do kwietnia 2012 r.);
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− uruchomienie portalu Łódź Aktywnych Obywateli, który od kwietnia 2012 r.
zastąpił dotychczasową stronę internetową (http://uml.lodz.pl/samorząd/organizacje
pozarządowe/), dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi;
− bieŜąca aktualizacja informacji na portalu Łódź Aktywnych Obywateli;
− bieŜąca publikacja na portalu Łódź Aktywnych Obywateli informacji nadesłanych
przez organizacje pozarządowe;
− popularyzacja informacji o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskim Funduszu Społecznym i o systemach zarządzania nimi;
− rozsyłanie newslettera dla organizacji pozarządowych zawierającego aktualne
informacje;
− bieŜąca aktualizacja bazy adresów mejlowych organizacji pozarządowych.
14) Wsparcie infrastrukturalne i inne formy współpracy:
− przyznanie 18 lokali uŜytkowych w trybie bezprzetargowym na potrzeby
organizacji pozarządowych;
− objęcie Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi 97 wydarzeń przeprowadzonych przez
organizacje pozarządowe;
− udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym aplikującym o dotację do
innych instytucji;
− udostępnianie pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi na
konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty, organizowane przez organizacje
pozarządowe.

15) Ocena realizacji programu
W ramach realizacji Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami
pozarządowymi w 2012 r. ogłoszono 37 otwartych konkursów ofert. Liczba ta jest zatem
większa niŜ w roku 2011, kiedy ogłoszono 29 konkursów ofert.
Na podstawie wyników konkursów ofert zawarto 658 umów z podmiotami
realizującymi zlecone zadania publiczne. W roku 2011 liczba zawartych umów wyniosła 911.
RóŜnica w poszczególnych latach wynika m.in. ze zlecania zadań w trybie wieloletnim
(wówczas umowa zawarta jest na cały okres realizacji zadnia, a w razie konieczności
podpisywane są stosowne aneksy do umów). Ponadto na spadek ilości umów wpływ miało
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równieŜ ujęcie w ramach jednego konkursu ofert kilku zadań publicznych, które dotąd
ogłaszane były w odrębnych konkursach.
W stosunku do roku 2011, w roku 2012 wzrosła ilość organizacji pozarządowych,
z którymi zawarto umowy (odpowiednio: 384 i 408). Wskaźnik ten ma bezpośredni związek
z kolejnym – ilością organizacji, które realizowały zadania publiczne po raz pierwszy. Uwagę
zwraca ich znaczący wzrost do liczby 51 organizacji, podczas gdy w roku 2011 takich
organizacji było jedynie 15. Obserwujemy zatem wzrost liczby nowych podmiotów, z którymi
Miasto nawiązało współpracę finansową.
Łączna kwota dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w roku 2012
wyniosła 46 594 547,02 zł, co w porównaniu z rokiem 2011, w którym wyniosła
43 875 392,69 zł, stanowi wzrost o 6,14%. PowyŜsze wartości mają bezpośredni związek
z sumą środków zaplanowanych na realizację Programu. W roku 2011 przewidziano środki
w kwocie 50 199 585 zł, natomiast w roku 2012 – 49 713 942 zł.
Zwiększył się jednak procentowy wskaźnik kwoty przyznanych dotacji w stosunku
do środków zaplanowanych na realizację Programu. Wskaźnik ten wyniósł w 2011 r. 87%,
a w roku 2012 osiągnął poziom 93,72%.
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