
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w kategorii „Społecznie odpowiedzialny samorząd”

(w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020)

Podstawowe dane wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy Miasto Rybnik

NIP 6420010758

REGON 276255430

Email spoleczny@um.rybnik.pl

Dane teleadresowe

Adres siedziby

Ulica Bolesława Chrobrego

Numer posesji 2

Numer lokalu

Kod pocztowy 44-200

Miasto Rybnik

Adres do korespondencji (jeśli różny od adresu siedziby)

Ulica

Numer posesji

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miasto

Numer telefonu 324392000

W rybnickim generatorze eNGO (platforma internetowa stworzona z
myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach
pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zarejestrowanych
jest 327 organizacji. Uchwałą nr 238/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015
r. Rada Miasta Rybnika przyjęła Wieloletni program współpracy Miasta
Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020.
Program realizowany jest poprzez działania wskazywane w corocznych
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Ogólny opis kondycji sektora ekonomii
społecznej na obszarze jednostki samorządu
terytorialnego

programach współpracy Miasta Rybnika z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, przyjmowanymi uchwałami Rady Miasta Rybnika.
Celem tych programów jest zwiększenie zaangażowania podmiotów w
rozwój Miasta i poprawa jakości życia mieszkańców Rybnika oraz
wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca
pomiędzy Miastem Rybnika a podmiotami odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa stron, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta przebiega w formie
finansowej oraz pozafinansowej. Współpraca finansowa polega na
udzielaniu podmiotom: dotacji celowych na realizację zadań własnych
(w formie: zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego
konkursu ofert lub z pominięciem konkursu, na zasadach określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecania
klubom sportowym zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, na podstawie ustawy
o sporcie), dotacji celowych na podstawie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz zabezpieczeń (poręczeń) na realizację zadań
publicznych. Miasto, uchwałą nr 845/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z 11
października 2018 r., udzieliło poręczenia zobowiązań Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS do łącznej kwoty 250 000 zł z
tytułu prawidłowej realizacji umowy dofinansowania projektu Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Współpraca pozafinansowa odbywa się w
szczególności w następujących formach: 1) wzajemne informowanie
się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
m.in. poprzez publikowanie na stronie internetowej Miasta ważnych
dla podmiotów informacji, gromadzenie informacji o planowanych lub
realizowanych przez podmioty zadaniach publicznych, 2) prowadzenie
zakładki dedykowanej podmiotom w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta, 3) konsultowanie z podmiotami projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i
inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów oraz Miasta, 5)
zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach
określonych w ustawie, 6) udzielanie pomocy w nawiązywaniu
współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej (w
szczególności z podmiotami z innych miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych), 7) organizowanie konferencji i szkoleń oraz
udzielanie pomocy merytorycznej, 8) obejmowanie patronatem
Prezydenta Miasta przedsięwzięć realizowanych przez podmioty,
zgodnie z przyjętymi wytycznymi, 9) udzielanie rekomendacji
podmiotom współpracującym z Miastem, które ubiegały się o
dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z innych źródeł, 10)
udzielanie wsparcia podmiotom poprzez zamieszczanie informacji na
temat przedsięwzięć przez nie realizowanych w zakładce dla organizacji
pozarządowych, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej, w
gablotach miejskich oraz, w miarę możliwości, w Gazecie Rybnickiej,
11) promowanie dobrego wizerunku podmiotów, 12) udzielanie
wsparcia, w miarę posiadanych zasobów, podmiotom poprzez oddanie
na preferencyjnych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę
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na preferencyjnych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę
mienia Miasta na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13) udostępnianie podmiotom
przestrzeni publicznej Miasta, m.in. płyty rynku, placu Jana Pawła II,
deptaka na potrzeby prowadzonej przez nie działalności statutowej, 14)
przekazywanie podmiotom, w miarę możliwości, materiałów
promocyjnych Miasta, 15) fundowanie trofeów sportowych (pucharów,
dyplomów), 16) korzystanie z bezpłatnego wsparcia udzielanego przez
Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku (COP), prowadzonego
na zlecenie Miasta Rybnika, którego celem jest wspieranie działalności i
pobudzanie organizacji pozarządowych do pozyskiwania środków ze
źródeł zewnętrznych. W ramach COP podmioty mają możliwość
skorzystania z: a) doradztwa (jak stworzyć i prowadzić organizację
pozarządową, wprowadzić zgodnie z prawem zmiany w organizacji,
pozyskiwać finanse na działalność, organizować wydarzenia, prowadzić
i rozliczać projekty, współpracować z administracją i biznesem), b)
doradztwa specjalistycznego (m.in. z zakresu prawa, księgowości, kadr,
ochrony danych osobowych), c) szkoleń (m.in. z zakresu RODO,
rachunkowości, pozyskiwania środków na działalność), d) sprzętu typu
komputer, rzutnik, ekran na potrzeby organizowanych dla rybniczan
wydarzeń, e) pomieszczeń na potrzeby organizacji spotkań czy też
szkoleń dla członków podmiotów lub osób korzystających z działań
podmiotów. Wiele zadań publicznych (w szczególności w obszarze
pomocy społecznej) realizowanych jest na zlecenie Miasta przez
organizacje pozarządowe m.in.: 1) prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, 2) prowadzenie
placówek wsparcia dziennego, 3) prowadzenie Dziennego Domu
Senior+, 4) zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku
dla osób bezdomnych z terenu Miasta, 5) prowadzenie punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, 6) działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym. Miasto Rybnik jest współzałożycielem
Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” (więcej informacji w dalszej części). Na
terenie Miasta Rybnika funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej,
które są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Miasta Rybnika.
Warsztaty prowadzi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku. Ww. warsztaty
zapewniają miejsca 90 uczestnikom, z czego 3 z Powiatu Rybnickiego
(więcej informacji w dalszej części). Podsumowując, kondycja sektora
ekonomii społecznej na obszarze Miasta jest w bardzo dobrej formie z
uwagi na liczbę realizowanych projektów, ich jakość, wzajemną
współpracę. Podejmowane działania owocują kolejnymi dobrymi
pomysłami, trafnymi inwestycjami, a tym samym wysoką jakością życia
codziennego. Pozytywne zmiany na terenie Miasta to zasługa głównie
mieszkańców. Odzwierciedleniem tego jest m.in. realizowany budżet
obywatelski, który pozwala na urzeczywistnienie własnych pomysłów
rybniczan, będąc w tym aspekcie odpowiedzią na społeczne
oczekiwania. Również działalność różnorodnych organizacji
pozarządowych na terenie Miasta to efekt aktywności i zaangażowania
członków lokalnej społeczności. Miasto stara się wspierać proces
tworzenia oraz rozwój więzi społecznych. To one bowiem stanowią o
kształcie i przyszłości całej lokalnej wspólnoty.
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Czy wnioskodawca został kiedykolwiek
wyróżniony innym
znakiem/nagrodą/certyfikatem jakości
dedykowanym dla JST w obszarze związanym z
ekonomią społeczną?

Tak

Proszę podać nazwę oraz rok otrzymania
nagrody

W 2016 r. – II miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego
Wspólnota podsumowującym wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej
na projekty społeczne obejmujące wydatki bieżące w latach 2007-2015
w kategorii miast na prawach powiatu. Nagroda „Lodołamacze 2018”
dla Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” w Rybniku (Miasto Rybnik jest jej
współzałożycielem) – 3 miejsce w kategorii „Otwarty rynek pracy”.

Bezpośrednie działania wspierające rozwój ekonomii społecznej

Udział wnioskodawcy w tworzeniu PES lub
OWES. Wskaż czy wnioskodawca jest
członkiem lub założycielem podmiotu
ekonomii społecznej lub Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej

Tak

jeśli tak, to opisz, czy jest członkiem lub
założycielem podmiotu ekonomii społecznej
lub Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i
jakiego; bądź czy wsparł powstawanie PES lub
OWES w inny sposób

Miasto Rybnik wraz z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku są założycielami
Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 55
(uchwała nr 534/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017
r.). Spółdzielnia powstała by dać pracę tym, którzy na rynku pracy mają
trudniej czy też z tego rynku wypadli. Obecnie zatrudnionych jest 8 osób
z niepełnosprawnościami, w tym 6 osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym
prowadzącym działalność gastronomiczną. Celem spółdzielni jest
zapewnienie miejsc pracy osobom z niepełnosprawnością
intelektualną, tj. osobom zaliczanym do grup defaworyzowanych, a
także przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków,
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób których kwalifikacje
zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania
się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym
aktywizację zawodową. W ramach Spółdzielni uruchomiono od
kwietnia 2018 r. Bistro z Ikrą (lokal gastronomiczny w kształcie baru
mlecznego). Bistro daje wszystkim zatrudnionym poczucie bycia
potrzebnym dla innych, a klientom smaczne dania (również w formie
cateringu). Spółdzielnia została utworzona w oparciu o środki
zewnętrzne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX
Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w
regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej –
projekty konkursowe). Spółdzielnia Socjalna „Z IKRĄ” w Rybniku została
laureatem regionalnego konkursu LODOŁAMACZE 2018 dla
pracodawców wrażliwych społecznie, organizowanego przez Polską
Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
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Organizacja wydarzeń i programów
dedykowanych ekonomii społecznej np. targi
ekonomii społecznej, lokalny program rozwoju
ekonomii społecznej itp.

Tak

jeśli tak, to opisz te wydarzenia i programy
oraz wskaż w którym roku były organizowane

Na terenie Miasta Rybnika organizowane były następujące wydarzenia i
programy: 1) uchwałą nr 428/XXVII/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Rada Miasta Rybnika przyjęła Politykę Społeczną Miasta Rybnika 2023+,
w której przewidziano realizację programu A.2.3: Ekonomia społeczna
– ważna część rybnickiego rynku pracy. Celem tego programu jest
promowanie i wspieranie na szeroką skalę ekonomii społecznej w
Rybniku. W wyniku realizacji ww. programu zlecono prowadzenie COP
wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej. COP udzielało doradztwa
dla zakładających lub rozważających założenie podmiotu ekonomii
społecznej, zapewniało wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń,
dostępu do informacji oraz wsparcie techniczne w postaci zaplecza
lokalowego, udostępniania sprzętu podmiotom. COP w ramach swojej
działalności organizuje szkolenia, stałe doradztwo ogólne i wsparcie
techniczno-organizacyjne, doradztwo specjalistyczne przez
doświadczonych specjalistów w danym zakresie. COP zorganizowało
spotkanie inaugurująco-informacyjne w dniu 14 stycznia 2020 r., w
trakcie którego przedstawiony został wstępny plan działań na najbliższy
rok oraz rozpoczęta została diagnoza potrzeb rybnickich organizacji
pozarządowych. W lutym 2020 r. odbyło się spotkanie dotyczące
organizacji tegorocznych Targów NGO. Targi stanowić będą wyjątkową
okazję dla organizacji pozarządowych, aby dotrzeć do szerszego
odbiorcy i poinformować go o swoich działaniach. Rybnickie Targi NGO
2020 będą wydarzeniem współtowarzyszącym wybranej imprezie
organizowanej przez Miasto Rybnik, 2) Miasto Rybnik przystąpiło do
projektu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”
o numerze WND-POKL.07.02.02-24-003/12, współfinansowanego w
ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania7.2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (uchwała nr 372/XXVII/2012
Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r.). Głównym celem
projektu było podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielanie
kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii
społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych
podmiotach. Zadaniem Miasta (partner projektu, liderem było Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku) w ramach ww.
przedsięwzięcia było promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w
tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych, m.in. poprzez
organizację Dni NGO, 3) w 2016 r. zainaugurowano I Rybnickie Dni
Integracji, których celem była promocja placówek, działających na rzecz
osób niepełnosprawnych, zajmujących się rehabilitacją, edukacją,
terapią czy opieką, oraz pokazanie potencjału osób
niepełnosprawnych. W ramach dni otwartych w poszczególnych 12
placówkach istniała możliwość zapoznania się z profilem działalności
instytucji oraz z praktycznymi informacjami dla rodziców i opiekunów
osób niepełnosprawnych, np. z zakresu zasad rekrutacji czy
dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy. Wydarzenie zakończyło
się Piknikiem Integracyjny na Kampusie. Od tego czasu co roku
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organizowane jest to wydarzenie, 4) Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
organizuje pomoc w podjęciu pracy przez osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym poprzez organizację giełd i jarmarków ofert
pracy, w tym skierowanych do osób z niepełnosprawnością, 5)
każdorazowo przed świętami w Urzędzie Miasta Rybnika i niektórych
jednostkach organizacyjnych odbywają się kiermasze rękodzieła osób z
niepełnosprawnościami.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne i zlecanie zadań publicznych (w tym realizacja usług społecznych)

Stosowanie klauzul społecznych

W zamówieniach publicznych udzielanych w trybie zamówień
publicznych stosowana jest klauzula dotycząca wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w realizację
zamówienia, przewidzianego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Z
wykorzystaniem tej klauzuli realizowane są zamówienia na usługi i
roboty budowlane, w których występują czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy.

Czy JST przyjęła uchwała lub zarządzenia
dotyczące wykorzystywania klauzul
społecznych?

Nie

Dane za 2018 rok

Ogólna liczba zamówień publicznych 182

Liczba zamówień publicznych z zastosowaniem
klauzul społecznych 112

Ogólna kwota zamówień publicznych 92832388

Kwota zamówień publicznych z
zastosowaniem klauzul społecznych 67566920

Liczba umów 159

Wartość zlecanych zadań 7667297

Dane za 2019 rok

Ogólna liczba zamówień publicznych 140

Liczba zamówień publicznych z zastosowaniem
klauzul społecznych 88

Ogólna kwota zamówień publicznych 114307064

Kwota zamówień publicznych z
zastosowaniem klauzul społecznych 75513545

Liczba umów 151

Wartość zlecanych zadań 8493471

Zamówienia in-house Nie były realizowane.

Aktywizowanie społeczności lokalnej
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Czy na terenie jst realizowana jest inicjatywa
lokalna lub budżet partycypacyjny? Jeśli tak, to
jaka jest skala tych przedsięwzięć, jakie są
efekty?

Tak

jeśli tak, wskaż te formy oraz opisz ich skalę,
efekty, rok przeprowadzenia itd...

Miasto Rybnik daje swoim mieszkańcom od kilku lat możliwość
realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz budżetu
obywatelskiego. Realizacja inicjatyw lokalnych odbywa się na
podstawie uchwały nr 314/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20
czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu i szczególnych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej na terenie Miasta Rybnika. W ostatnich latach mieszkańcy
wspólnie z samorządem zrealizowali kilka inicjatyw, dotyczących
przede wszystkim obszaru kultury. W 2018 r. zrealizowano trzy wnioski:
spotkanie opłatkowe z osobami niepełnosprawnymi i będącymi w
potrzebie mieszkającymi w dzielnicy Rybnicka Kuźnia w wysokości 5
300 zł, odpustowe Spotkanie Integracyjne Mieszkańców Rybnickiej
Kuźni w wysokości 7 000 zł oraz turniej speedrowerowy „Otwarte
Mistrzostwa Rybnika” w wysokości 3 450 zł (zrealizowany przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku). Dużo większą aktywność
społeczności lokalnych naszego Miasta dały przepisy dotyczące budżetu
obywatelskiego. Celem wprowadzenia budżetu obywatelskiego w
Rybniku było stworzenie mieszkańcom możliwości współdecydowania
o swoim otoczeniu w ramach wydzielonej kwoty budżetu Miasta.
Budżet obywatelski to narzędzie oddziaływujące na wielu
płaszczyznach. Aktywizuje społeczeństwo, pomaga kształtować
lokalnych liderów, a także w swoich pierwszych latach pełni rolę
edukacyjną, pokazując mieszkańcom „z bliska” procesy zachodzące w
samorządzie terytorialnym. Ten rodzaj działań Rybnik wdrożył w 2013
r., kiedy po raz pierwszy mieszkańcy wybierali projekt do realizacji w
dzielnicach w 2014 r. W pierwszych dwóch latach funkcjonowania
budżetu obywatelskiego rybniczanie mieli do dyspozycji 2 000 000 zł na
pomysły lokalne, tzn. dzielnicowe. Począwszy od roku 2016 pula
środków przeznaczonych na budżet obywatelski została powiększona o
kolejny 1 000 000 zł oraz pojawiła się nowa kategoria projektów –
projekty ogólnomiejskie. Od tej edycji mieszkańcy Rybnika, którzy
ukończyli 16 lat mogli zgłaszać swoje pomysły, a także głosować
wybierając jeden projekt lokalny i jeden projekt ogólnomiejski. W 2019
r. zasady dotyczące budżetu obywatelskiego uregulowała uchwała nr
116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie
budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Zgodnie z uchwałą zwiększyła
się pula środków przeznaczonych na budżet obywatelski i na 2020 r.
wyniosła ponad 4 mln 800 tys. zł, a projekty mogli zgłaszać i wybierać
wszyscy mieszkańcy Miasta bez względu na wiek. W przeciągu siedmiu
edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Rybnika wykazali się dużą
aktywnością zgłaszając prawie 540 pomysłów, z których do realizacji
wybrano ponad 270. Na 2014 r. rybniczanie zgłosili 69 pomysłów
dzielnicowych, z których do realizacji wybrano 26, na 2015 r. zgłoszono
59 pomysłów dzielnicowych, z których do realizacji wybrano 28. Na
2016 r. zgłoszono 21 projektów ogólnomiejskich oraz 71 projektów
lokalnych, z których do realizacji wybrano 1 projekt ogólnomiejski oraz
33 projekty lokalne. Na 2017 r. zgłoszono w sumie 81 projektów, do
realizacji wybrano 1 projekt ogólnomiejski oraz 46 projektów
lokalnych. Natomiast na 2018 r. zgłoszono 11 projektów
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ogólnomiejskich i 69 lokalnych, z których do realizacji wybrano 1
projekt ogólnomiejski oraz 51 projektów dzielnicowych. Na 2019 r.
zgłoszono 11 projektów ogólnomiejskich oraz 78 lokalnych, z których
do realizacji wskazano 1 ogólnomiejski oraz 52 lokalne. Na 2020 r.
zgłoszono 11 projektów ogólnomiejskich i 58 lokalnych, z których do
realizacji wybrano 1 projekt ogólnomiejski oraz 31 projektów
dzielnicowych. W sumie na obywatelskie pomysły Miasto przeznaczyło
ponad 20 mln zł. Dzięki realizacji tych zadań w Rybniku powstało wiele
ciekawych inwestycji m.in. wodny plac zabaw Pluskadełko czy tężnia
solankowa, siłownie, place zabaw dla dzieci i młodzieży, atrakcyjne
miejsca spotkań dla rodzin. Zrealizowano liczne działania kulturalno-
sportowe, pikniki rodzinne, festyny spotkania integracyjne,
pozalekcyjne aktywności opiekuńczo-wychowacze dla uczniów, a także
doposażono wiele miejskich podmiotów. Z roku na rok
zaobserwowano większą aktywność mieszkańców nie tylko w procesie
głosowania nad projektami, ale również w czasie kampanii
promocyjno-informacyjnej. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom
promocyjnym prowadzonym przez Miasto (m.in. kampania
billboardowa, promocja w autobusach komunikacji miejskiej, media
społecznościowe i lokalne) tysiące rybniczan już wie czym jest budżet
obywatelski. Linki do informacji dot. budżetu obywatelskiego w latach
2016-2020: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/budzet-
obywatelski/budzet-obywatelski-2016/, https://www.rybnik.eu/dla-
mieszkancow/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2017/,
https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski/budzet-
obywatelski-2018/, https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/budzet-
obywatelski/budzet-obywatelski-2019/, https://www.rybnik.eu/dla-
mieszkancow/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2020/.

Czy na terenie jst funkcjonują ciała doradcze
organów samorządu? Np. komisja dialogu
społecznego, rada seniorów, rada młodzieży.

Tak

1) Rybnicka Rada Seniorów (RRS) została powołana uchwałą nr
628/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. Do zadań
RRS należy (na podstawie uchwały nr 667/XLIII/2014 Rady Miasta
Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu RRS):
współpraca z władzami Miasta Rybnika przy rozstrzygnięciu o istotnych
oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych, przedstawianie propozycji
w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i
długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz ludzi starszych,
wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi
działalności na rzecz ludzi starszych, inicjowanie działań mających na
celu upowszechnianie współpracy władz Miasta Rybnika ze
środowiskiem osób starszych, informowanie społeczności Miasta
Rybnika o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez
służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska ludzi
starszych oraz wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora – Miasto
Rybnik od września 2015 r. na cotygodniowych dyżurach Rady Seniora
w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, w ramach Programu „Rybnik
przyjazny Seniorom”. Od początku realizacji programu zakupiono 12
000 kart, natomiast wydano ich ok. 11 000. 2) Młodzieżowa Rada
Miasta (MRM), będąca organem opiniotwórczym i doradczym,
powołana została uchwałą nr 645/XXVIII/2001 z dnia 20 czerwca 2001
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jeśli tak, wskaż te ciała oraz opisz w jaki
sposób i jak często jst z nimi współpracuje? W
jaki sposób wykorzystywane są ich uchwały,
stanowiska itp.?.........

r. Celem MRM jest upowszechnienie idei samorządowej wśród
młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym
środowisku. Radni MRM reprezentują młodzież rybnickich szkół
ponadpodstawowych. Spotkania Rady odbywają się w formie sesji
oficjalnych z udziałem Prezydenta i zaproszonych gości (3 sesje na rok
szkolny) oraz sesji roboczych (ok. 1 sesja na miesiąc). MRM podejmuje
działania m.in. w formie akcji charytatywnych – 18 edycji Czapki św.
Mikołaja, programy rabatowe dla uczniów – karta rabatowa MRM,
debaty nt. interesujące młodzież (np. tolerancja). MRM jest m.in.
organizatorem budżetu partycypacyjnego dla uczniów wszystkich
publicznych szkół ponadpodstawowych. Obecnie trwa III edycja
budżetu. W programie uczniowie zdobyć mogą do 10 000 zł na
realizację projektu w szkole. 3) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw
Osób Niepełnosprawnych w Rybniku (PSRds.ON) jest organem
opiniodawczo-doradczym, której zakres obejmuje: inspirowanie
przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych,
opiniowanie projektów i ocena realizacji powiatowych programów
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także opiniowanie
projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Radni kadencji w
latach 2019 – 2023 powołani zostali zarządzeniem nr 603/2019
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 października 2019 r. PSRds.ON
zbiera się w zależności od potrzeb i w głównej mierze zajmuje się
opiniowaniem projektów uchwał i działaniami wspierającymi osoby z
niepełnosprawnością. Na posiedzeniu w styczniu 2020 r. PSRds.ON
przekazała postulaty i uwagi do regulaminu przewozu osób, bagażu lub
zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd
Transportu Zbiorowego w Rybniku. 4) Rybnicka Rada Kobiet została
powołana zarządzeniem nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
5 października 2018 r. w sprawie powołania Rybnickiej Rady Kobiet
(RRK) oraz nadania jej Regulaminu. Samorząd współpracuje z RRK w
zakresie jej zadań, do których należy: diagnozowanie potrzeb kobiet i
rodzin w Mieście, działania na rzecz równouprawnienia osób w zakresie
płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności w Mieście (poprzez:
edukację równościową mieszkańców Rybnika, edukację seksualną
dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, organizowanie i
wspieranie akcji społecznych oraz imprez podejmujących temat
równouprawnienia), opiniowanie projektów uchwał dotyczących
obszarów, związanych z równouprawnieniem, w tym sytuacją kobiet w
Mieście, współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Rybniku oraz innymi radami (m.in. młodzieżową,
seniorów), podejmowanie innych działań, mających na celu
propagowanie polityki równościowej w Mieście. RRK spotyka się na
posiedzeniach co najmniej raz na dwa miesiące, a współpraca Miasta z
Radą podejmowana jest w zależności od potrzeb i aktualnych
problemów. 5) Rybnicka Rada Sportu (RRS) powołana została
zarządzeniem nr 341/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja
2019 r. Zasady powoływania członków oraz regulamin działania RRS
określa zarządzenie nr 188/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. z późn. zm.
Do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie dokumentów
(Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika w zakresie kultury
fizycznej, projektu budżetu Miasta Rybnika, w części dotyczącej kultury
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fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta
Rybnika, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na
cele kultury fizycznej, projektu uchwały określającej warunki i tryb
finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu) oraz spraw
dotyczących przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień oraz
stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych,
konsultowanie kierunków działania Miasta Rybnika w zakresie kultury
fizycznej, w tym określania dyscyplin wiodących oraz przedstawiania
propozycji kryteriów podziału środków finansowych, przeznaczonych z
budżetu Miasta na kulturę fizyczną, opracowywanie rocznych raportów
o stanie sportu w Rybniku. RRS obraduje na posiedzeniach, które
zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego.Pozostałe sposoby włączania społeczności

lokalnej w rozwój społeczny Np. współpraca z
Lokalnymi Grupami Działania, innymi
podmiotami ekonomii społecznej itp.

Tak
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jeśli tak, opisz te sposoby...

W ramach prowadzonych działań rewitalizacyjnych na podobszarach
rewitalizacji w Rybniku poprzez projekt „reWITA” – Miasto Rybnik,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku i partnerzy: Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku i Stowarzyszenie „17-tka”
realizują działania partycypacyjno-animacyjne, których jednym z celów
jest aktywizowanie społeczności lokalnej. Stosowane sposoby
włączenia społeczności to cykliczne spotkania i warsztaty w klubach
mieszkańców, upowszechnianie i komentowanie działań przez grupy w
social mediach, przeprowadzanie konkursów na oddolne zgłaszane,
wybierane i realizowane przez mieszkańców inicjatywy lokalne,
organizowanie eventów przy współpracy międzysektorowej z udziałem
lokalnych liderów, grup nieformalnych, instytucji, lokalnych
przedsiębiorców (realizacja działań dotyczy lat 2019-2020). Miasto
Rybnik współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku, które prowadzi
dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności
warsztatów terapii zajęciowej wynosi 90% tych kosztów (w 2019 r. – 1
628 640 zł), a ze środków powiatu – 10% (w 2019 r. dofinansowanie ze
środków Miasta wyniosło 180.960,30 zł). Roczny koszt utrzymania
jednego uczestnika rehabilitacji ze środków PFRON wyniósł 18.096 zł, a
ze środków powiatu – 2.010,67 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w
Rybniku przy ul. Kościuszki 55 zapewnia 48 miejsc uczestnikom, a
Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku przy ul. Andersa 14 – 42
miejsca. Warsztaty prowadzone są jako placówki pobytu dziennego, a
zajęcia rehabilitacyjne realizowane są zgodnie z indywidualnym
programem przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez Radę
Programową. Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnej – z
poszczególnymi uczestnikami oraz grupowej – z grupą osób spośród
uczestników. W 2020 r. Miasto Rybnik złożyło do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wystąpienie w sprawie
uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” (w zakresie
dofinansowania zakupu busów do każdego warsztatu i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48,
a także remontu jednego z warsztatów).

Dane kontaktowe

Osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli (imię i nazwisko, funkcja) Piotr Kuczera

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszenia

Imię i nazwisko Żaneta Gałuszka

Adres e-mail spoleczny@um.rybnik.pl

Nr telefonu 324392005

Oświadczenia woli

Oświadczam, że zapoznałem się z
Regulaminem Konkursu o przyznanie
certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej
i Solidarnej 2020 i akceptuję jego zapisy.

TAK
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Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy [nazwa zaciągnięta z wniosku],
w tym do zgłoszenia w Konkursie o przyznanie
certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej
i Solidarnej 2020.

TAK

Oświadczam, że informacje zawarte w
formularzu zgłoszeniowym i załącznikach są
zgodne ze stanem faktycznym i jestem
świadomy (-a) odpowiedzialności karnej
wynikającej z kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczania nieprawdy, co do okoliczności
mającej znaczenie prawne.

TAK

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego
formularza zgłoszeniowego oraz udzielanie
informacji związanych z realizacją
przedsięwzięcia na potrzeby ewaluacji (ocen),
działań marketingowych dotyczących
Konkursu, przeprowadzanych przez
Organizatora Konkursu bądź podmiot
dokonujący ewaluacji (oceny) na zlecenie
Organizatora oraz udostępniania informacji
publicznej.

TAK

Jestem świadoma/świadomy, że
administratorem danych osobowych
zbieranych za pomocą formularza
zgłoszeniowego do Konkursu o przyznanie
certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej
i Solidarnej 2020 jest Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, z siedzibą w
Warszawie (00-513) ul. Nowogrodzka 1/3/5.
Dane te będą przetwarzane w celach
związanych z realizacją Konkursu na zasadach
wskazanych w Regulaminie Konkursu. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji ww. celów. Dane osobowe będą
udostępniane wyłącznie w celu
przeprowadzenia oceny i wyłonienia
podmiotów certyfikowanych i Laureatów
Konkursu. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

TAK
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W przypadku otrzymania certyfikatu Znaku
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
wyrażam zgodę na publikacje i
rozpowszechnianie przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wszelkich
materiałów promocyjnych (np. zdjęć, filmów,
informacji tekstowych), w tym też na stronach
internetowych, przekazanych Ministerstwu w
celu promowania idei ekonomii społecznej i
solidarnej oraz dobrych praktyk. Zgoda, o
której mowa wyrażana jest na czas
nieoznaczony i ma charakter nieodpłatny.

TAK

Data złożenia wniosku 25.03.2020

Podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do podejmowania decyzji
wiążących w imieniu Wnioskodawcy

Piotr Kuczera

Dzień: Miesiąc: Rok:

2 0 2 0

…………………………………

Podpis
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