
UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. 
Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Art.5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. 
Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) nakłada na Gminę obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych o których mowa w cytowanej ustawie po 
przeprowadzonych konsultacjach. Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych 
i przyjaznych zasad uczestnictwa w/w podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji. W związku z powyższym 
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr II/10/2018

Rady Miejskiej w Głuszycy

z dnia 27 listopada 2018 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

§ 2. Ilekroć w Programie Współpracy jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.); 

2) rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300); 

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Głuszyca; 

4) Programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami 
Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok; 

5) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, 
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy; 

6) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 i art.13 ustawy; 

7) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Głuszycy; 

8) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Głuszycy; 

9) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Głuszycy; 

10) stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę internetową Gminy Głuszyca, dostępną pod adresem 
www.gluszyca.pl.

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe Programu 

§ 1. 1. Głównym celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie 
i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi. 

2. Celami szczegółowymi Programu: 

1) umacnianie w świadomości mieszkańców Gminy poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje 
otoczenie oraz tradycję; 

2) poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy poprzez zwiększenie aktywności 
organizacji pozarządowych; 

3) tworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; 

4) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy wynikających z przepisów prawa poprzez 
włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych; 

5) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych; 

6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych; 
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7) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie, w tym integrację 
organizacji pozarządowych i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej 
lub innych źródeł zewnętrznych; 

8) zwiększenie skali i form powierzania zadań publicznych, w tym z zastosowaniem społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych; 

9) promocja i rozwój działań na rzecz realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa Gminy Głuszyca, jej 
jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018., poz. 450, z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie,

Rozdział 3.
Zasady współpracy 

§ 1. Gmina, podejmując współpracę z organizacjami pozarządowymi, będzie kierować się następującymi 
zasadami: 

1) pomocniczości - polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu im 
realizacji zadań publicznych; 

2) suwerenności stron - oznaczającej, że Gmina i organizacje pozarządowe, podejmując współpracę, zachowują 
wzajemną autonomię i niezależność względem siebie; 

3) partnerstwa - oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów społecznych i zadań, wypracowują najefektywniejszy sposób ich realizacji, traktują się wzajemnie 
jako podmioty równoprawne; 

4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji 
zadań publicznych; 

5) uczciwej konkurencji - zakładającej, że podczas realizacji zadań publicznych strony powinny opierać się na 
równych i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz w sposób niebudzący wątpliwości co do przejrzystości 
działań i procedur; 

6) jawności - polegającej na zachowaniu przejrzystości podejmowanych działań.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy 

§ 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 obejmować będzie realizację zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Gminy, a w szczególności w zakresie: 

1) pomocy społecznej, 

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

7) turystyki i krajoznawstwa; 

8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

10) ratownictwa i ochrony ludności; 

11) rewitalizacji.

Rozdział 5.
Formy współpracy 

§ 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy finansowe i pozafinansowe. 
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1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach: 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu 
ofert na zasadach określonych w ustawie w formie: 

a) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy przy zachowaniu 
łącznie następujących warunków: 

a) organizacja pozarządowa może wystąpić z wnioskiem w formie oferty, zgodnie z wzorem określonym 
w rozporządzeniu, 

b) wysokość wnioskowanej kwoty nie może przekroczyć 10.000 zł, a okres realizacji zadania nie może być 
dłuższy niż 90 dni; 

c) łączna kwota środków finansowych przyznanych organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 
20.000 zł,

3) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w innym trybie, jeżeli dane zadanie można 
realizować w sposób określony w odrębnych przepisach, 

4) wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym w art.11 ust.2 ustawy lub w innym trybie 
określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego 
zadania; 

5) zakup usług od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym z zastosowaniem społecznie odpowiedzialnych 
zamówień.

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym Gminy z organizacjami pozarządowymi może odbywać się 
w następujących formach: 

1) wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności; 

2) tworzenie w razie potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym; 

3) prowadzenie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych, 

4) wspieranie w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy; 

5) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracujących z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie zadań 
z innych źródeł; 

6) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe między innymi poprzez 
możliwość umieszczania informacji na stronie internetowej; 

7) nawiązywanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi celem realizacji zadań na rzecz mieszkańców 
Gminy oraz wspólnej realizacji projektów w ramach programów operacyjnych; 

8) udzielanie organizacjom pozarządowym wsparcia organizacyjnego i merytorycznego przez urząd 

9) organizowanie szkoleń w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez podmioty 
Programu; 

10) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych warunkach; 

11) wspólne promowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych oraz Gminy wraz z jej walorami 
turystycznymi; 

12) prowadzenie bazy organizacji pozarządowych na stronie internetowej.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne 

§ 1. Do priorytetowych zadań w zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 
2019 należą: 
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1) organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

2) prowadzenie świetlicy integracyjnej, 

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

4) szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy oraz organizacja i udział w zawodach 
sportowych, 

5) pomoc społeczna, 

6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

7) promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową; 

8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Rozdział 7.
Okres realizacji Programu 

§ 1. Realizacja Programu odbywać się będzie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 8.
Sposób realizacji Programu 

§ 1. 1. W ramach zadań priorytetowych Burmistrz określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych 
przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania. 

2.  Wspieranie oraz powierzenie wykonywania zadań odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. 

3.  Burmistrz powoła Komisje Konkursowe w celu analizy i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych.

Rozdział 9.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu 

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2019 określa 
uchwała budżetowa Gminy.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji Programu 

§ 1. 1. Bieżący monitoring realizacji Programu prowadzi pracownik Urzędu Miejskiego zajmujący się 
współpracą z organizacjami pozarządowymi. 

2.  Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje będą wykorzystane do 
usprawniania bieżącej współpracy z organizacjami. 

3.  Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej w terminie do 30 maja roku następnego po roku obowiązywania 
Programu sprawozdanie z jego realizacji. 

4. Sprawozdanie zawierać będzie w szczególności informacje dotyczące: 

1) liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności 
lokalnej; 

2) wysokości środków zaangażowanych na realizację Programu; 

3) wysokość wkładu własnego organizacji pozarządowej w realizację zadań publicznych; 

4) liczbę zadań zrealizowanych w ramach Programu; 

5) informacje o beneficjentach zrealizowanych zadań.
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Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 

§ 1. 1. Konsultacje Programu przeprowadza się na podstawie art.5 ust.5 ustawy, tj. w sposób określony 
w Uchwale Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań: 

1) opracowanie projektu Programu, 

2) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń, 

3) rozpatrzenie opinii, uwag i propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty podczas 
konsultacji, 

4) przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu. 

5) przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

Rozdział 12.
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

§ 1. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Burmistrza otwartych konkursów ofert. 

2.  Komisję konkursową i jej skład powołuje Burmistrz w formie zarządzenia, wskazując jej 
przewodniczącego. 

3.  Komunikat zapraszający do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych będących 
przedstawicielami organizacji pozarządowych ogłosi Burmistrz. 

4.  Komunikat zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy 
ogłoszeń znajdującej się w budynku urzędu na okres nie krótszy niż 7 dni. 

5.  Komisja opiniuje oferty przy udziale zwykłej większości jej członków. 

6.  Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę kryteria oceny określone w ogłoszeniu 
o otwartym konkursie ofert, przy uwzględnieniu przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy. 

7.  Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który przekazuje się do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

8.  Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
i na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku urzędu. 

9.  Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje 
Burmistrz. 

10.  Z organizacjami pozarządowymi, których oferty zostały przyjęte do realizacji, podpisywana jest umowa 
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub jego powierzenie.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe 

§ 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
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