
     Uchwała Nr IV/19/2010 
Rady Miejskiej  

w  Głuszycy 
 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
 

w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi  
 i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.  
z 2010 r.  Nr 234 poz. 1536) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

                                   
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.  Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Głuszyca organizacjami pozarządowymi 
i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 r.  
 

 § 2.   Ilekroć w Programie Współpracy jest mowa o: 
1) gminie - rozumie się przez to Gminę Głuszyca, 
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności 
                     pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. z 2003 r Nr 96 poz 873/, 
3) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje określone  
                     w art.3 ust.2 ustawy, 
4) podmiotach prowadzących działalność pożytku  publicznego – rozumie się przez to podmioty 

określone w art. 3 ust. 3 ustawy. 
 

Rozdział II    
Cele   programu 

 
§ 3.  Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy  z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2011 jest: 
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  
2) stworzenie warunków do większej aktywności społecznej mieszkańców Głuszycy, 
3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz  mieszkańców, 
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu  lokalnych problemów.                                                                   
                                                                     

Rozdział 3 
Przedmiot współpracy 

 
§ 4.  Przedmiotem współpracy władz Gminy z podmiotami prowadzącymi  

działalność  pożytku publicznego jest :  
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach , 
2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta , 
3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych , 
4) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania .  
   



Rozdział  4 
Podmioty programu współpracy 

 
      § 5.  1.  Program współpracy dotyczy podmiotów prowadzących  działalność pożytku 
publicznego  na terenie Gminy Głuszyca lub dla jej mieszkańców bez względu na siedzibę. 
            2. Podmioty, o których mowa w ust.1 informują Burmistrza o swojej gotowości do 
współpracy i działań na rzecz Gminy poprzez złożenie wniosku. 

 
Rozdział 5 

Formy współpracy 
 

       § 6.   Gmina  realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Współpraca ta  może odbywać się w szczególności  
w formach: 
1) zlecenia podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji  zadań 
publicznych na zasadach określonych w ustawie, 
2) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, a w szczególności 
 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
3) udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
w działaniach programowych samorządu, 
4) użyczania lub wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali  i budynków  
komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego,     
5) promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach              
6) udzielaniu dotacji. 
 

Rozdział 6 
Zlecanie  realizacji  zadań  publicznych 

 
§ 7.  1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych  w ustawie lub odrębnych 
przepisach                                                                                                

     2. Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na: 
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego  funduszy 
celowych na podstawie przepisów  szczególnych ,                                                         
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację  kosztów, 
3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów , 
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego, 
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
6) działalność polityczną i religijną . 
          3. W roku 2011 Gmina  będzie  wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań: 
1) działalność rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną i uspołeczniającą na rzecz osób  
niepełnosprawnych , 
2) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo  
oraz ze środowisk patologicznych, 
3) prowadzenie świetlicy integracyjnej, 
4) edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań o charakterze 
proekologicznym, 



5) organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów 
artystycznych, konkursów, 
6) szkolenie sportowe młodzieży oraz organizację zawodów, rozgrywek sportowych. 
7) pomoc społeczną, 
8) aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, 
9) przeciwdziałanie patologiom.  
 
 

Rozdział 7 
Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł 

 
   § 8. 1. Władze Gminy będą pomagały podmiotom prowadzącym  działalność  pożytku  
 publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet gminy źródeł  finansowania. W roku 
2011  wsparcie samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 
            2. Pomoc Gminy obejmować będzie w miarę możliwości : 
1) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, 
2) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych, 
3) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych, 
4) konsultacje z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje.  

    3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski do 
Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie  z budżetu 
gminy wymaganego wkładu własnego. 
                                                            
                                                                Rozdział 8 

Promocja działalności organizacji w mediach oraz pomoc 
w nawiązywaniu  kontaktów międzynarodowych  

 
§ 9.1 Publikatorem, do którego podmioty prowadzące działalność  pożytku         

 publicznego mają otwarty w miarę możliwości dostęp jest Biuletyn Informacji  Publicznej 
Gminy . Zgłaszając się do urzędu / pok. Nr 1/, organizacje mogą  
umieszczać informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności .  
           2. Podmioty prowadzące działalność pożytku  publicznego mogą uzyskać pomoc 
w nawiązaniu  kontaktów międzynarodowych  z partnerami o podobnym profilu działania w 
miastach partnerskich . 

 
Rozdział 9 

Zasady   finansowania 
 

§ 10. 1. Środki na realizację Programu Współpracy zostaną określone w uchwale  
 budżetowej  na 2011r. 
            2. Wydatki związane z realizacją  zadań o których mowa w Programie Współpracy  nie 
mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w  budżecie Gminy . 
 

Rozdział 10 
Postanowienia  końcowe 

 
§ 11.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Głuszycy. 

 
 § 12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 01.01.2011  



 
UZASADNIENIE 

 
Art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie /Dz.U.z 2003, Nr 96 poz. 873 z póź.zm./ nakłada obowiązek uchwalenia rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych o 

których mowa w cytowanej ustawie. 

 


