UCHWAŁA NR XXIII/241/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) i art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020)uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2021 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4E1ABCA2-0FA6-4467-9D90-B942D618DA19. podpisany

Strona 1 z 5

Załącznik do uchwały Nr XXIII/241/20
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 25 listopada 2020 r.
Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne w 2021 roku
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570);
2) organizacji – należy przez to rozumieć 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;
3) programie – należy przez to rozumieć roczny „Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2021 roku”;
4) zadaniach – należy przez to rozumieć sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7) Komisji – rozumie się przez to Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Głubczyc, o której mowa
w art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8) Gminie – rozumie się przez to Gminę Głubczyce;
9) Radzie Miejskiej – rozumie się przez to Radę Miejską w Głubczycach.
§ 2. 1. Celem głównym programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy i wzmacnianie
roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
2. Cele szczegółowe programu:
1) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych;
2) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
3) zwiększanie aktywności mieszkańców Gminy służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb społeczności
lokalnej;
4) umacnianie partnerstwa między samorządem a organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie
zdefiniowanych problemów i osiąganiu wytyczonych celów;
2) pomocniczości – oznacza to, że Gmina zleca organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, ekonomiczny i terminowy;
3) efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych wyników realizacji zadań
publicznych;
4) suwerenności stron – oznacza to, że współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami prowadzona będzie
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5) jawności – oznacza to, że Gmina udostępnia organizacjom informacje o zamiarach i celach realizowanych
zadań publicznych oraz zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań;
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6) uczciwej konkurencji – oznacza to równe traktowanie przez Gminę wszystkich organizacji ubiegających się
o możliwość realizacji zadań publicznych.
§ 4. Podmiotami realizującymi współpracę są:
1) Rada Miejska i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów
w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2) Burmistrz Głubczyc – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską;
3) organizacje bez względu na siedzibę – w zakresie realizacji oraz inicjowania zadań publicznych na terenie
Gminy lub dla jej mieszkańców.
§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:
1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie;
2) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
3) konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji na etapie ich tworzenia.
§ 6. 1. Współpraca Gminy z organizacjami może przybierać następujące formy:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, koordynowania i wspierania
wymiany doświadczeń między organizacjami.
2. Inne formy współpracy mogą obejmować w szczególności:
1) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się
z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu komunalnego, środków technicznych
itp.;
2) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż
dotacja z budżetu Gminy;
3) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych;
4) organizację lub współudział organów Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, form wymiany doświadczeń,
w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;
5) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu;
6) objęcie przez Burmistrza Głubczyc patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje.
3. Burmistrz Głubczyc może zwołać forum organizacji pozarządowych działających na rzecz realizacji zadań
własnych Gminy, na które zapraszani będą przedstawiciele organizacji w celu zebrania ich opinii i wniosków.
§ 7. 1. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w 2021 roku we współpracy z podmiotami określonymi
w § 4 przyjmuje się:
1) w sferze pomocy społecznej:
a) opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania,
poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania, wypożyczanie sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego;
2) w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz osób
niepełnosprawnych;
3) w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży:
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a) organizowanie wypoczynku całorocznego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy,
kolonie, rajdy, itp.);
b) alternatywne formy spędzania wolnego czasu;
4) w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) promocja dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą poprzez działania o charakterze artystycznym
(malarstwo, śpiew, taniec);
b) propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy;
c) ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy;
d) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne, nie komercyjne formy;
5) w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic opiekuńczowychowawczych, socjoterapeutycznych, klubów, itp.);
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
6) w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) opieka nad zwierzętami bezdomnymi (dokarmianie bezdomnych psów i kotów, poszukiwanie dla nich
nowych właścicieli, itp.);
2. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji Rada Miejska może w drodze uchwały
wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom lub
innym podmiotom, na zasadach określonych w ustawie.
§ 8. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
§ 9. 1. Gmina Głubczyce zleca realizację zadań publicznych określonych w § 7 organizacjom, których
działalność statutowa jest zgodna z miejscem i dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 7 odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert
chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
1) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4. Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Burmistrz Głubczyc zgodnie z art.13 ustawy.
5. Burmistrz Głubczyc może zlecić realizację zadania publicznego w inny sposób niż w trybie otwartego
konkursu ofert zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy.
§ 10. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu została określona szacunkowo
w wysokości nie mniejszej niż350 000 zł.
§ 11. 1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę
wykonania Programu.
2. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące w szczególności:
1) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;
2) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych;
3) liczby umów, które nie zostały zrealizowane;
4) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;
5) całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań.
3. Burmistrz Głubczyc w terminie do 31 maja 2022 roku przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji
Programu i podaje je do publicznej wiadomości.
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§ 12. 1. Program został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2. Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i wniosków podlega konsultacjom społecznym
przeprowadzonym zgodnie z uchwałą Nr XLVII/439/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z 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
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałą Nr
XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określania trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach.
3. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2020 r.
zaopiniowała przedłożony projekt Programu pozytywnie.
4. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 662/20 Burmistrza Głubczyc z dnia 16 października 2020 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczącej przyjęcia Programu
współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania
publiczne w 2021 roku projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach w okresie od 20 października do 3 listopada 2020 r. włącznie,
w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyrażenia pisemnej opinii.
5. W terminie przeznaczonym na konsultacje do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Głubczycach nie wpłynęło
żadne pismo od organizacji pozarządowej z propozycjami poszerzenia programu współpracy. Protokół
z przeprowadzenie konsultacji Programu został zamieszczony Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 13. 1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Burmistrz
Głubczyc w drodze zarządzenia, każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum 5 osób, w tym przedstawiciele Burmistrza Głubczyc oraz
co najmniej 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.
3. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji wskazany przez Burmistrza w zarządzeniu
o powołaniu komisji.
4. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert na kartach oceny formalnej i merytorycznej.
5. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi Głubczyc protokół wraz z propozycją wyboru
oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego.
6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
7. Dokumentację związaną z procedurą pracy komisji konkursowej prowadzi komórka organizacyjna lub
jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Głubczycach odpowiedzialna za realizację konkursu.
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