
 
                                                                                                                                         projekt                                                    

Uchwała Nr ............ 
Rady Miejskiej w  Głuszycy 

 
z dnia .............................. 

 
w sprawie  Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi  
 i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego  na 2012 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 
2003r o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie(  tekst jednolity Dz .U . z 2010r  
 Nr 234  poz.1536 ) Rada   Miejska w  Głuszycy  uchwala co następuje 

                                   
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1.  Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami 

pozarządowymi i  podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2012 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 
                     poŜytku    publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r Nr 234 poz 1536 ), 
3) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje określone  
                     w art.3 ust.2 ustawy, 
4) podmiotach prowadzących działalność poŜytku  publicznego – rozumie się przez to podmioty 
określone w art.3 ust.3 ustawy. 

 
Rozdział  2 

Cele   programu 
 

§ 3. 1.  Głównym celem  jest budowanie i umacnianie partnerstwa  pomiędzy Gminą 
Głuszyca a organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy . 

2. Cele szczegółowe to : 
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 
                                                            Zasady  współpracy 
  

§ 4. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami odbywa się 
na zasadach określonych w Ustawie. 

2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadząc działalność poŜytku publicznego 
wspomagają Gminę w sferze realizacji zadań publicznych. 

3. Działalność poŜytku publicznego prowadzona w zakresie odpowiadającym 
działalności statutowej poszczególnych organizacji.  

 
 
 



 
Rozdział 4 

Zakres przedmiotowy 
 
§ 5. Przedmiotem współpracy władz Gminy z podmiotami prowadzącymi  

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

Rozdział  5 
Podmioty  współpracy 

 
  § 6.1.  Program współpracy dotyczy podmiotów prowadzących  działalność poŜytku 
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 złoŜenie wniosku. 

 
Rozdział 6 

Formy współpracy 
 
       § 7.   Gmina  realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego. Współpraca ta  moŜe odbywać się w szczególności  
w formach : 
1) zlecenia podmiotom prowadzącym działalność poŜytku 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 moŜliwości podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego 
w działaniach programowych samorządu, 
4) uŜyczania lub wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali  i budynków  
komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego ,     
5) promocji działalności podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego w mediach              
6) udzielaniu dotacji. 
 

Rozdział 7 
Zadania  priorytetowe 

 
§ 8. 1. Zadaniami  priorytetowymi w zakresie współpracy  Gminy z organizacjami  

w roku 2012   są  następujące zadania : 
1) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin niewydolnych wychowawczo 
oraz ze środowisk patologicznych , 
2) prowadzenie świetlicy integracyjnej, 
3) wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, 
4) szkolenie sportowe młodzieŜy oraz organizację zawodów, rozgrywek sportowych. 
5) przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych w imprezach sportowych 
6) pomoc społeczną,  
7) przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i  patologiom  społecznym  
 
 
 
 
 
 



Rozdział 8 
Okres realizacji programu. 

 
   § 9. Gmina Głuszyca realizuje zadania publiczne we współpracy z  podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy, 
który obejmuje rok 2012. 
                                                                   

Rozdział 9 
Sposób realizacji  programu 

 
§ 10.1 Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez : 

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałaniu w celu  zharmonizowania  tych kierunków, 
2) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie 
wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub 
wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie, 
3) współpraca na zasadach : pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności, 
4) uŜyczanie lub wynajmowanie na  preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku publicznego. 

 
 

Rozdział 10 
Zasady   finansowania 

 
§ 11.1.Środki  na  realizację  Programu  Współpracy są  określone w uchwale  

 budŜetowej  na  2012r. 
            2. Wydatki związane z realizacją  zadań o których mowa w Programie Współpracy  nie 
mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w  budŜecie Gminy . 
 
 

Rozdział 11 
Sposób oceny realizacji programu 

 
§ 12.1 BieŜący monitoring realizacji programu prowadzi osoba zajmująca się współpracą 

 z organizacjami pozarządowymi. 
 2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy 
 i przedstawieniu tej oceny Burmistrzowi Głuszycy oraz organizacjom. 
 3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu  informacje, uwagi, wnioski i propozycje 
będą wykorzystane do usprawniania bieŜącej współpracy z organizacjami. 
 4. ZłoŜenie rocznego sprawozdania z realizacji Programu  Radzie Miejskiej w Głuszycy. 

 
Rozdział 12 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 
 
§ 13. Tworzenie programu przebiegać  będzie w następujący sposób: 

1. przygotowanie przez inspektora ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej załoŜeń  
do projektu  Programu. 
2. przeprowadzenie z podmiotami programu konsultacji projektu Programu, 
3. przygotowanie przez inspektora ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej  zestawienia opinii  
i uwag zgłoszonych podczas konsultacji oraz ewentualnych zmian w projekcie Programu. 
4. wyniki  konsultacji  wraz ze stanowiskiem Burmistrza zamieszczone będą w Biuletynie  
    Informacji  Publicznej na stronie internetowej Gminy Głuszyca. 
5. przyjęcie przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały w sprawie przyjęcia Programu . 
 
 



 
 
 

Rozdział 13 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach  ofert 
 
 § 14.1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert na otwartych 
konkursach ofert. 
 2. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe, komisję konkursową w drodze zarządzenia powołuje Burmistrz 
Głuszycy. 
 3.Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn. zm.) 
 4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 
 5. Do zadań komisji konkursowej naleŜy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia 
konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedłoŜenie wyników konkursów do 
zatwierdzenia Burmistrzowi. 
 6. Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, oraz zamieszczenie ogłoszenia  w Biuletynie informacji Publicznej. 
 7. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie wymogów określonych 
 w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych zatwierdzonym 
zarządzeniem Burmistrza Głuszycy. 
 8. Z przebiegu konkursu sporządza się  protokół. 
 9.Wykaz organizacji którym przyznano dotacje, rodzaj zadań i kwotę przyznaną na ich 
realizację, ogłasza Burmistrz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy oraz jego publikację na stronie internetowej BIP niezwłocznie po 
wyborze ofert. 
 10. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu Gmina zawiera umowę o wsparcie lub 
powierzenie realizacji zadania publicznego z organizacją. 
 

Rozdział 14 
Postanowienia końcowe 

§ 15.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Głuszycy. 
 

§ 16.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą  
  od 01.01.2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                      

UZASADNIENIE 
 

Art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności poŜytku publicznego 

 i o wolontariacie /Dz.U.z 2010, Nr 234 poz. 1536 –j.t./ nakłada obowiązek uchwalenia rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych  

o których mowa w cytowanej ustawie po przeprowadzonych konsultacjach zgodnie 

 z Zarządzeniem  Nr 95/O/2011Burmistrza Głuszycy  z dnia 19 października 2011r 

 Uwagi ……………………………………………………………………………………….. 

 


