
Zarządzenie Nr 1136(145)21 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 04 maja 2021 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/334/20  Rady Miasta Piły z dnia 

24 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia  

29 listopada 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania (Dz.Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 8061 z późn. zm.). zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 

Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/334/20 Rady Miasta Piły 

z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok. 

2. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/334/20 

Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu 

współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, będący przedmiotem 

konsultacji stanowi załącznik do Zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 6 maja 2021 r. 

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 19 maja 2021 r. 

 

§ 3. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie konsultacji jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia. 

 

 



§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, zostanie przekazany Gminnej Radzie 

projekt Uchwały, o którym mowa w § 1 Zarządzenia w wersji papierowej 

lub elektronicznej.  

 

§ 5. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną za przygotowanie 

i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju  

i Funduszy Europejskich. 

 

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły. 

 

 

PREZYDENT MIASTA PIŁY 

(-) dr inż. Piotr Głowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 1136(145)21 

Prezydenta Miasta Piły  

z dnia 04 maja 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady 

Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/334/20 Rady Miasta Piły z dnia  

24 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok 

 
PROJEKT 

Uchwała Nr …………………….. 

Rady Miasta Piły 

z dnia ………………. 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/334/20  Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada  

2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057  

z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIV/334/20 Rady Miasta Piły z dnia  

24 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok, zmienia się zapisy w rozdziale X. Priorytetowe 

zadania publiczne oraz wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2021 

roku, w następującym zakresie: 

a) określa się planowaną wysokość środków finansowych na realizację Programu 

w 2021 roku w kwocie 1 842 000 zł; 

b) w obszarze „Ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom” wprowadza się zmianę zapisu do zadania 5, które uzyskuje następujące 



brzmienie „Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych  

z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień,  

ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci i młodzieży terenu Piły”; 

c)  w obszarze „Pomoc społeczna” usuwa się zadanie „Dożywianie osób ubogich”; 

w rubryce „Planowana kwota dotacji” dla obszaru „Pomoc społeczna” zmniejsza się 

kwotę na realizację z 775 000 zł na 625 000 zł; 

d) w pozycji „Łączna kwota na ww. zadania” wpisuje się kwotę 1 742 000 zł,  

a w pozycji „Łączna planowana kwota dotacji” wpisuje się kwotę 1 842 000 zł. 

 

§ 2. Pozostałe zapisy Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok pozostają bez zmian. 

 

§ 3. Rozdział X. Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków 

planowanych na realizację Programu w 2021 roku otrzymuje brzmienie  

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……………… 

Rady Miasta Piły 

z dnia …………………………… 2021 r. 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/334/20  Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada  

2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok 

 

X. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE ORAZ WYSOKO ŚĆ ŚRODKÓW 
 PLANOWANYCH NA REALIZACJ Ę PROGRAMU W 2021 ROKU 
 

Określa się planowaną wysokość środków finansowych na realizację Programu  
w 2021 roku, w kwocie 1 842 000 zł. 

 
 

Lp. Nazwa zadania 
Planowana kwota dotacji 

(zł) 
 

OCHRONA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALE ŻNIENIOM  
I PATOLOGIOM  

1 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań 
pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby 
uzależnione i ich rodziny 

280 000 

2 
Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 

3 
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
z uwzględnieniem działań profilaktycznych 

4 
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych  
w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych 

5 

Organizacja działań promujących zdrowy styl życia 
połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym  
w ramach profilaktyki uzależnień, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań dla dzieci i młodzieży z terenu Piły 

 
POMOC SPOŁECZNA  

1 

Schronienie: 
− schronisko dla osób bezdomnych 
− noclegownia dla osób bezdomnych 
− ogrzewalnia dla osób bezdomnych (styczeń-kwiecień 

i październik-grudzień) 

625 000 

2 Dystrybucja żywności  



3 
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci  
i młodzieży (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień) 

 
4 

Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością 
(styczeń-kwiecień i październik-grudzień) 
 

 
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZ ĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO  

1 
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły 
poprzez wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów 
wolno żyjących 

48 000 

2 
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży pilskich szkół na 
przykładzie form ochrony przyrody i ekosystemów okolic 
Piły 

3 
Edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na 
terenie ogrodów działkowych w Pile 

4 
Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta 
Piły 

5 
Jak w ulu – edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku  
i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły 

 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

1 

Realizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych,  
w tym w formie festiwali, konkursów, wydarzeń 
muzycznych, chóralnych, teatralnych, tanecznych, 
plastycznych i widowisk historycznych 

59 000 

2 

Popularyzacja sztuki i dziedzictwa kulturowego Piły  
i wybitnych pilan w formie niekomercyjnych  
i niskonakładowych wydawnictw (w tym płytowych), 
organizacja konferencji, sympozjów i seminariów 
 

 
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ  

1 Szkolenie dzieci i młodzieży 

640 000 2 
Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć 
sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym 

3 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

 
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO  

1 Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa  
20 000 

2 Organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych 

 
INNE ZADANIA PUBLICZNE  

1 
Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki 
chorób i promocji zdrowia 

 
 



2 
Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie 
upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego 
wypoczynku 

 
70 000 

3 
Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji 
środowisk seniorskich 

4 
Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej 
społeczności 

Łączna kwota na ww. zadania 1 742 000 

REZERWA CELOWA  
wyodrębniona w budżecie miasta Piły na 2021 rok na realizację 
zadań publicznych, w tym zlecanych w trybie uproszczonym 

100 000 

 
ŁĄCZNA PLANOWANA KWOTA DOTACJI  

1 842 000 

 



Uzasadnienie 
 

do Uchwały ……………… 

Rady Miasta Piły 

z dnia ………………… 2021 roku 

 
zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/334/20  Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada  

2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego jest zobowiązany do uchwalenia rocznego program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy, w którym określa między innymi wysokość środków 

planowanych na realizację programu oraz priorytetowe zadania publiczne. Zmiany  

w Programie wprowadzane są zgodnie z ww. ustawą. 

 

W obowiązującym Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok, proponuje się wprowadzenie zmian w obszarach „Ochrona 

zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom” oraz  „Pomoc społeczna” . 

Zmiany wprowadza się na wnioski Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz   

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. 

 

Proponuje się rozszerzenie o osoby dorosłe, odbiorców zadania „Organizacja działań 

promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym  

w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły” w obszarze 

„Ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom”. Nazwa zadania 

po wprowadzonej zmianie uzyska brzmienie: „Organizacja działań promujących 

zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym  

w ramach profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci  

i młodzieży z terenu Piły”. Obecna sytuacja epidemiczna ogranicza możliwość 

organizacji różnorodnych zajęć i działań dla dzieci i młodzieży. Poszerzenie grupy 



odbiorców zadania o osoby dorosłe, a tym samym poszerzenie zakresu zadania 

zwiększy możliwości jego realizacji.  

Ponadto, proponuje się zmniejszenie w obszarze „Pomoc społeczna” środków 

finansowych o kwotę 150 000 zł, z 775 000 zł do 625 000 zł, z usunięciem zadania 

„Dożywianie osób ubogich”. Powyższe wynika z niewykorzystania zaplanowanej 

kwoty na ww. zadanie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile przeprowadził trzy 

postępowania w trybie otwartego konkursu ofert celem  zlecenia realizacji dożywiania 

ubogich. W dwóch konkursach złożone oferty nie spełniły wymogów formalnych,  

w trzecim konkursie nie złożono ofert. Planowane jest przeniesienie kwoty 150 000 zł  

w budżecie miasta Piły na bieżący rok,  na realizację zadania przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pile poza programem współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Po wprowadzeniu opisanych wyżej zmian, łączna planowana kwota na realizację 

Programu w 2021 roku wyniesie 1 842 000 zł. 

 

Zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi podlegają konsultacjom 

z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły. 

 

Podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


