UZASADNIENIE
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku
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
Obowiązek uchwalenia Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1 nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego art. 5a ww. ustawy. Program jest najważniejszym rocznym dokumentem
regulującym współpracę stołecznego samorządu z podmiotami III sektora.
Program współpracy opiera się na założeniu, że organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu m.in.
w zakresie realizowania zadań publicznych, czy współtworzenia polityk publicznych, także
poprzez monitoring działań władz samorządowych.
Roczny program reguluje m.in. takie obszary, jak:
1) współpraca finansowa organizacji z Miastem np.: otwarte konkursy ofert, małe dotacje,
zakup usług;
2) udział organizacji w konsultowaniu i tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym
dla Miasta;
3) kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (Komisje Dialogu Społecznego, Forum
Komisji Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego).
Projekt programu na 2021 rok powstał na bazie programu współpracy na 2020 rok. Główne
różnice między dokumentami to: przeformułowanie celów programu, zmiana zapisów
dotyczących dokumentów strategicznych Miasta, dostosowanie dat do kalendarza w 2021
roku oraz wprowadzenie zapisów dotyczących wolontariatu.
W projekcie programu nie zostały wskazane priorytetowe zadania publiczne, ponieważ mają
zostać wypracowane podczas konsultacji i uzgodnień.
Art. 5a ust.1 ustawy nakłada obowiązek konsultacji projektu programu z organizacjami
pozarządowymi, które zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr L/1440/20132,
a zarządzenie nr 4392/20103 nakłada obowiązek uzgodnienia projektu programu
z komórkami, których zakres działania dotyczy spraw regulowanych w projekcie.
Na realizację programu, zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 8 ustawy, planowana jest kwota,
określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020–2045, nie
większa niż 300 000 000 złotych, w tym w części dotyczącej zlecania realizacji zadań
publicznych w ramach konkursów ofert i małych dotacji nie mniej niż 120 000 000 złotych.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.
688 i poz. 1572 oraz z 2020 poz.284).
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Uchwała nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
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Zarządzenie nr 4362/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektów uchwał
Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
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