ZARZĄDZENIE Nr 148/2014
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia inicjatyw obywatelskich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19 w związku z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm), oraz art. 5 ust. 1 i 3
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), zarządza się co następuje:

§1
Wprowadza się zasady wsparcia inicjatyw obywatelskich, które stanowią załącznik
do niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka
Nr 148 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

ZASADY

WSPARCIA INICJATYW OBYWATELSKICH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Celem wprowadzenia „Zasad wsparcia inicjatyw obywatelskich”, zwanych dalej „zasadami” jest zwiększenie aktywności oraz świadomości mieszkańców miasta Płocka,
organizacji pozarządowych w sferach życia publicznego.
2. Ilekroć w zasadach jest mowa o:
1) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Płocka oraz jego Zastępców;
2) Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds.
Organizacji Pozarządowych
3) Mieście – rozumie się przez to Gminę Miasto Płock;
4) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Płocka;

5) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Płocka;
6) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację pozarządową
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to inicjatywę lokalną określoną w art. 19 b
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
8) inicjatywie obywatelskiej – rozumie się przez to zespół instrumentów zwiększających dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejaw, wypracowanej
w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej
i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań
publicznych;
9) grupie nieformalnej – rozumie się przez to typ niesformalizowanej grupy społecznej
składającej się z co najmniej trzech osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych, realizujących wspólnie lub zamierzających realizować
wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadających osobowości
prawnej, prowadzących swoje działania na terenie Miasta, pod warunkiem, że działania te są skierowane do mieszkańców Miasta
Rozdział 2
Cele i zasady wsparcia inicjatyw obywatelskich
1. Celem wsparcia inicjatyw obywatelskich na terenie Miasta jest:
1) Kształtowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez
wspieranie procesów integracji społecznej.
2) Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców.
3) Zwiększenie się liczby działań podjętych w ramach inicjatywy lokalnej.
4) Wzrost partycypacji mieszkańców w sprawy publiczne.
5) Wzmocnienie
potencjału
organizacji
pozarządowych,
grup
nieformalnych
funkcjonujących w mieście.
2. Wsparcie inicjatyw obywatelskich opiera się o następujące zasady:

1) Pomocniczości – udzielanie wsparcia dotyczącego działalności oraz umożliwienie
realizacji zadań publicznych;
2) Suwerenności stron – uznanie prawa do
samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów społeczności lokalnych przez grupy mieszkańców m.in.
w ramach realizowanych inicjatyw lokalnych;
3) Równości - uwzględnienie działań w ramach inicjatywy obywatelskiej realizowanych
przez różne podmioty, nie dyskryminowanie żadnej z grup oraz uwzględnienie
działań na rzecz grup będących w trudniejszym położeniu,
4) Zrównoważonego rozwoju - podejmowanie działań nie sprzyjających do powstania
negatywnych
rezultatów
w
obszarze
społecznym,
przyrodniczym
i ekonomicznym;
5) Partycypacji - wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez promowanie uczestnictwa
grup nieformalnych w życiu publicznym;
6) Jawności - informowanie mieszkańców o wszelkich działaniach urzędu
ze szczególnym uwzględnieniem informacji o celach i środkach przeznaczonych na
realizację zadań publicznych;
7) Innowacyjności - promowanie nowych rozwiązań w realizacji zad. publicznych.
Rozdział 3
Zasady wsparcia i promowania grup obywatelskich
W ramach wsparcia i promowania grup obywatelskich przewiduje się:
1) Powołanie zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli grup nieformalnych,
organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców.
2) Prowadzenie wsparcia w zakresie udzielania informacji na temat inicjatyw
lokalnych realizowanych na terenie Miasta.
3) Tworzenie sieci współpracy pomiędzy grupami nieformalnymi zaangażowanymi
w realizacje inicjatyw lokalnych.
4) Prowadzenie doradztwa merytorycznego w zakresie realizacji inicjatyw lokalnych,
pozyskiwania środków finansowych.
5) Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla mieszkańców, organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych.
6) Realizację działań promocyjnych w zakresie realizacji projektów, zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
7) Promowanie idei partycypacji w zakresie realizacji innowacyjnych pomysłów przy
wykorzystaniu narzędzi w postaci inicjatyw lokalnych, inicjatyw obywatelskich,
partnerstwa publiczno – społecznego oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.
8) Wsparcie w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej pomiędzy
organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi.
Rozdział 4
Powoływanie grup roboczych z udziałem przedstawicieli grup nieformalnych
1. Powołanie grup roboczych może następować na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta
Płocka, na wcześniejszy wniosek Pełnomocnika w sprawach związanych z realizacją
inicjatyw lokalnych oraz inicjatywy obywatelskiej na terenie Miasta.
2. W zarządzeniu określa się cel utworzenia grupy roboczej, skład oraz okres
jej działania, przy czym okres jej działania może być bezpośrednio związanych
z określeniem celu, dla którego została powołana.
3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele grup nieformalnych oraz organizacji
pozarządowych zaangażowanych w realizację poszczególnych inicjatyw lokalnych.

Rozdział 5
Zasady pomocy informacyjno - doradczej dla grup obywatelskich
1. Celem działań dotyczących pomocy informacyjno-doradczej dla grup obywatelskich
jest podniesienie wzrostu świadomości grup nieformalnych w zakresie realizacji
inicjatyw obywatelskich za pośrednictwem mediów oraz strony internetowej Urzędu
informacji o planowanych i podjętych działaniach samorządu oraz wynikach
przeprowadzonych
konsultacji
społecznych
oraz
podniesienie
świadomości
społeczności lokalnej w zakresie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
2. Pełnomocnik prowadzi w swoim zakresie stronę internetową będącą głównym
źródłem informacji o działaniach podejmowanych przez władze samorządowe na
rzecz organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich.
Rozdział 6
Zasady monitorowania i ewaluacji inicjatyw obywatelskich
Ocena realizacji działań inicjatyw obywatelskich będzie przeprowadzana za pomocą
monitoringu oraz ewaluacji działań zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym
zakresie.
Rozdział 7
Zasady pozyskiwania i gromadzenia danych nt. inicjatyw lokalnej, pomoc
w integrowaniu osób i grup podejmujących inicjatywy
1. Pełnomocnik odpowiedzialny jest za pozyskiwanie, gromadzenie danych dotyczących
zadań publicznych realizowanych na terenie Miasta w ramach inicjatywy lokalnej, jak
również aktywnie uczestniczy w integrowaniu osób i grup pragnących podjąć
inicjatywę lokalną.
2. Baza danych, o których mowa w ust. 1 dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
– Centrum ds. Organizacji Pozarządowych.

