
1 
 

 Załącznik do 

 projektu  nr…../17 

 Burmistrza Gminy 

i Miasta Gryfów 

Śląski 

 

“ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA 

GRYFÓW ŚLĄSKI W 2018 ROKU” 

 

 

§ 1  Cel główny programu 

 

1.Celem programu współpracy  w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

 

2. Cele szczegółowe są następujące:  

 

1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,  

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,  

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,  

4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich 

standardu,  

5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej 

pracy wolontariuszy,  

6) zabezpieczenie w budżecie Gminy i Miasta Gryfów Śląski środków finansowych  

umożliwiających wykonanie w/w zadań.  

7) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich 

 

§ 2 Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. 

 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obejmuje zadania z zakresu:  

 

1.  porządku i bezpieczeństwa publicznego,  

2.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  

3.  wypoczynku dzieci i młodzieży,  

4.  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  

     wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

5.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  

6.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

7.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

8.  edukacji i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

9.  ochrony i promocji zdrowia, 
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10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

11. ratownictwa i ochrony ludności,  

12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych,  

 

§ 3  Formy współpracy 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w 

    art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań  

    publicznych, o których mowa w § 2 realizowana będzie w następujących formach: 

 

  1)   zlecania tym organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach  

           określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  

     2)   zlecania tym organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach  

           określonych w ustawie o finansach publicznych  

     3)   zlecania tym organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach  

           określonych w ustawie o pomocy społecznej,  

     4)   udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez te organizacje i podmioty środków     

           finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, która , w zależności od możliwości    

           finansowych gminy, może obejmować dofinansowanie wkładu własnego organizacji                               

           do projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich i innych źródeł   

           zewnętrznych służących realizacji zadań  publicznych gminy,  

5) konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 

ust.3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 
 

2.  Poza w/w formami może być także stosowane zlecanie organizacjom i podmiotom,    

     wymienionym w ust.1, realizacji innych niż określone w § 2  zadań publicznych,                          

     na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.  

 

3.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie odbywać się będzie 

na zasadach: pomocniczości, jawności, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i 

     poszanowania uczciwej konkurencji.  

 

4.  Zadania, o których mowa w § 2, realizowane będą również poprzez pozafinansowe formy:  

 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności współdziałania                    

w celu zharmonizowania tych kierunków, konsultacje z organizacjami przed   

podejmowaniem decyzji związanych z ich funkcjonowaniem (uchwały Rady, 

zarządzenia  Burmistrza),  

2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym z 

przedstawicieli  

organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicielami właściwych organów  

administracji publicznej,  

3) szeroką promocję realizowanych zadań w mediach, na stronach internetowych,                             

w materiałach informacyjnych gminy, 

4) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania niż budżet gminy, 

5) prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej związanej z funkcjonowaniem 
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organizacji pozarządowych, w tym inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń 

podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych, 

6) pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami i partnerami do 

projektów transgranicznych, 

7) umożliwianie organizacjom pozarządowym działań promocyjnych, wystawienniczych 

oraz społecznych zbiórek podczas imprez organizowanych przez Gminę. 

 

§ 4  Priorytetowe zadania publiczne 

Priorytetowymi zadaniami publicznymi realizowanymi na terenie Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski we współpracy z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie są: 

 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

2) ochrona i promocja zdrowia 

3) kultura, sztuka, kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, ochrona dóbr 

kultury i  dziedzictwa narodowego 

4) wypoczynek dzieci i młodzieży 

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

§ 5  Okres realizacji programu 

 

Program niniejszy będzie realizowany w okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

 

§ 6  Sposób realizacji programu 

 

Podmiotami realizującymi współpracę są: 

 

1. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski  - w zakresie wytyczania polityki społecznej i 

finansowej Gminy oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami  pozarządowymi, 

uchwalająca roczny program współpracy jako organ stanowiący  i kontrolny.  

2. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez 

Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski, realizujący roczny program współpracy, jako organ    

wykonawczy. 

3. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizujące zadania publiczne na terenie 

Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub dla jego mieszkańców  bez względu na siedzibę 

organizacji w zakresie odpowiadającym działaniom samorządu Gminy. 

 

§ 7  Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wyniesie ………….złotych 

(słownie:…………….. złotych) 

 

§ 8  Sposoby oceny realizacji programu 

 

1. Wskaźnikiem efektywności realizacji programu współpracy są informacje dotyczące:  
 

       1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz 

lokalnej społeczności we współpracy z samorządem Gminy i Miasta Gryfów Śląski; 

       2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy; 
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       3) liczby osób, które były adresatami działań realizowanych we współpracy z 

samorządem, 

           Gminy i Miasta Gryfów Śląski; 

       4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy i Miasta Gryfów 

           Śląski na realizację zadań; 

       5) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i 

           samorząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji w 2018 r. programu współpracy Gminy                     

i Miasta  Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi                    

w  art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  mogą być  

zgłaszane Radzie Miejskiej Gminy i Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 

3. Załączone w czasie realizacji programu współpracy uwagi, wnioski i propozycje 

dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia przyszłej 

współpracy samorządu Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi. 
 

4. W terminie do dnia 31 maja 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

przedłoży Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji 

wypływających ze współpracy. 

 

§ 9  Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

 

Roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w  art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, są w 

fazie projektu przekładane do konsultacji z tymi organizacjami i podmiotami zgodnie z 

uchwałą XXIX/157/13 Rady Miasta i Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2013 roku w 

sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

 

§ 10  Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert 

 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski powołuje Komisję konkursową zwaną 

    dalej Komisją. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach , których termin i miejsce określa Przewodniczący  

    Komisji Konkursowej.  

3. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności  

    wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej członek Komisji.  

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego.  

5.Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy 

   członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

6. Komisja opiniuje złożone oferty i przedstawia swoje opinie Burmistrzowi Gminy i Miasta  

    Gryfów Śląski. 

 

 


