
 OGŁOSZENIE 
 
Burmistrz Głubczyc ogłasza konsultacje dot. projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Głubczycach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głubczyce  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na 
lata 2012 - 2016. 
 
1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
realizującymi zadania publiczne na lata 2012 - 2016. 

2. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od dnia 28 października 2011 r. do dnia  
8 listopada 2011 r. włącznie. 

3. Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii na temat ww. projektu uchwały 
 i złożeniu jej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14. 

4. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach. 

 
UWAGA: 
- konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy 
- opinie dostarczone po terminie lub anonimowe nie będą uwzględnione 
- brak opinii zostanie uznany za akceptację projektu uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  



   PROJEKT 
Uchwała Nr …………………… 
Rady Miejskiej w Głubczycach 
z dnia …………………. 2011 r. 

 
 
w sprawie:  przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami  
                          pozarządowymi oraz  innymi podmiotami realizującymi zadania         
                          publiczne na lata 2012 – 2016. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) – 
 
Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na lata 2011 - 2016”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT 
 
Załącznik  
do Uchwały Nr ………………. 
Rady Miejskiej w Głubczycach 
z dnia ………………….. 2011 r. 
 
 
 

Program współpracy Gminy Głubczyce  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

realizującymi zadania publiczne na lata 2012 - 2016 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
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. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 
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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

3. programie – należy przez to rozumieć roczny „Program współpracy Gminy Głubczyce  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne 
na lata 2012 - 2016”; 

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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

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. Nr 157, poz. 1240  
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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

8. Gminie – rozumie się przez to gminę Głubczyce; 
9. Radzie Miejskiej – rozumie się przez to Radę Miejską w Głubczycach; 
 

§ 2 
Cele programu 

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 
Zasady współpracy 

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 

6) uczciwej konkurencji – oznacza to równe traktowanie przez Gminę wszystkich 
organizacji ubiegających się o możliwość realizacji zadań publicznych 

 
§ 4 

Podmioty współpracy 
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 
Przedmiotowy zakres współpracy 

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 
Formy współpracy 

1. Współpraca Gminy Głubczyce 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 
Priorytetowe zadania publiczne 

1. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w latach 2012 - 2016 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 wypoczynku dzieci i młodzieży: 

a) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych 
(obozy, kolonie, rajdy, itp.); 

4) w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
a) promocja dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą poprzez szkolenie 

młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu gminy Głubczyce w śpiewie 
chóralnym (warsztaty chóralne, międzynarodowe spotkania chóralne oraz 
organizowanie i udział w festiwalach, koncertach i in. przedsięwzięciach 
kulturalnych); 

b) promocja dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą poprzez szkolenie 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu gminy Głubczyce w edukacji 
kulturalnej i wychowaniu przez sztukę ( warsztaty i plener malarski, organizacja 
wystawy oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 
oraz zainteresowanie sztuką); 

c) promocja dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą poprzez szkolenie 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głubczyce w tańcu (warsztaty taneczne, udział 
w turniejach i in. przedsięwzięciach kulturalnych); 

d) propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy; 
e) ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy; 
f) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne, nie komercyjne 

formy; 
g) wspieranie działań związanych z ochroną zabytków. 

5) w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 
a) szkolenie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w popularnych dyscyplinach 

sportu; 
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych 

upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację; 



c) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

6) w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym:  
a) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach 
świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, klubów); 

b) działania prewencyjno-wychowawcze w zakresie bezpieczeństwa publicznego  
i przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc  
w rodzinie) poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych 
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych odbywających się bez alkoholu  
i w szczególny sposób eksponujących ten fakt; 

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 
Okres realizacji programu 

Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. 
 

§ 9 
Sposób realizacji programu 

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 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 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 
Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu została określona  
szacunkowo w wysokości 750.000,00 zł rocznie. 

 
§ 11 

Sposób oceny realizacji programu 
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 30 kwietnia roku następnego po roku budżetowym 
przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni i podaje je 
do publicznej wiadomości. 

 
§ 12 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 
1. Program został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
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. 
3. Po przeprowadzeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który otrzyma Burmistrz 
Głubczyc. Wyniki konsultacji będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Głubczycach. 
4. Po rozważeniu opinii zawartych w protokole z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz 
Głubczyc przedkłada stosowny projekt Programu Radzie Miejskiej. 

 
§ 13 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert 

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. 
 
 
 
 
 
 
 


