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w sprawie programli wspélpracy z organizacjami pozarzqdowymi na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020
poz. 713), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia’raln0éci poiytku publicznego i 0 wolontariacie
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Przyjqé program wspcflpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarzqdowymi na 2021 rok, w brzmieniu
okreélonym w zalqczniku do niniejs'zej uchwa%y.

§ 2. Wykonanie uchwa%y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa%a wchodzi w iycie z dniem podjgcia.
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Za1qcznik do uchwaly Nr .................. ..

Rady Miejskiej W Gliwicach

z dnia.................. ..2020 r.

PROGRAM WSPQLPRACY MIASTA GLIWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI

NA ROK 2021

Rozdzial 1
Slownik

Ilekroé w niniejszym Programie Wspéipracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarzqdowymi na rok 2021
jest mowa 0:

a.Ustawie — naleiy przez to rozumieé ustaw¢ z 24 kwietnia 2003 roku 0 dzia1aln0éci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057);

b.Pr0gramie — nalezy przez to rozumieé Program Wspéipracy Miasta Gliwice zOrganizacjami
Pozarzqdowymi na rok 2021 (uZywa sis; réwniei skrétu PW 2021);

c.Mie§cie — nalezy przez to rozumieé Miasto Gliwice;
d.Organizacjach — nalezy przez to rozumieé organizacje pozarzqdowe, osoby prawne i jednostki

organizacyjne, oktérych mowa Wart.3 ust.2i3 ustawy 224 kwietnia 2003 roku odziaialnoéci poiytku
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057);

e.dotacji — rozumie sic; przez to érodki podlegajqce szczegélnym zasadom rozliczenia, zgodnie
z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 z péin. zm.);

f.MRDPP — naleiy przez to rozumieé Miejskq Rade; Dziaialnoéci Poiytku Publicznego w Gliwicach;
g.GCOP — oznacza to Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzqdowych, jednostke; organizacyjnq miasta

Gliwice.

hzespolach braniowych — nalezy przez to rozumieé zespoly bqdqce Op11110dflWCZq,, inicjatywno-doradcza,
grupq nieformalnq, 210201121 z przedstawicieli gliwickich organizacji pozarzqdowych
i podmiotéw wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia1a1n0éci poiytku publicznego
i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057), dzia1aja,cych w wybranych obszarach poiytku publicznego.

Rozdzial 2
Ce] gléwny i cele szczegélowe Programu

1. Giéwnym celem Programu jest efektywne wspé1dzia1anie Miasta z Organizacjami. Jego osiqgni¢ciu siuiy
realizacja celéw szczegéiowychz

a.realizacja zadafi publicznych Miasta we wspélpracy z Organizacjami;
b.prowadzenie dialogu pomiqdzy Organizacjami a Miastem;
c.wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne sektora pozarzqdowego m. in. poprzez GCOP;
d.rozwéj wolontariatu;
ezwiqkszanie éwiadomoéci spohacznej na temat roli oraz specyfiki dzia1ania organizacji pozarzqdowych.
2. Wyiej wymienione cele wpisujq sic; w Strategic; Zintegrowanego i Zréwnowazonego Rozwoju Miasta

Gliwice do roku 2022.

Rozdzial 3
Zasady wspélpracy

Wspéharaca Miasta z Organizacjami odbywa sic; na zasadach:
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apomocniczosci — co oznacza, Ze samorzad udziela pomocy tylko wniezbqdnym zakresie, nie wyrqcza
obywateli i Organizacji W sprawach, ktére sq w stanie sami rozwiazaé;

bsuwerennosci stron — co oznacza poszanowanie autonomii Organizacji inieingerowanie W1C1'1 sprawy
1 wewnqtrzne;

c.partnerstwa — co oznacza wspélne identyfikowanie probleméw, definiowanie zadafi oraz wypracowywanie
najlepszych rozwiazafi;

defektywnoéci — co oznacza daienie do osiagniqcia moiliwie najlepszych efektow wrealizacji zadafi
publicznych, przy poniesieniu niezbodnych kosztow;

e.uczciwej konkurencji i jawnosci — co oznacza rowny dost:-;p do informacji oraz stosowanie réwnych
wobec wszystkich kryteriow wybom wykonawcy Zadania publicznego.

Rozdzial 4
Zakres i formy wspélpracy

1. Zakresem przedmiotowym Programu jest sfera zadafi publicznych, o ktorych mowa
w art. 4 ust. 1 Ustawy. '

2. Finansowe formy wspé1pracy Miasta z Organizacjami obejmuja:
‘ a.zlecanie zadari w trybie Ustawy;

b.zlecanie zadari w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1133);
c.dotacj¢ oéwiatowa zgodnie z ustawa z dnia 27 paidziernika 2017 roku 0 finansowaniu zadafi oéwiatowych

(t.j. Dz.U. 2020 poz. 17 z péin. zm.);
d.zlecanie zadafi wtrybie ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz.U.

2019 poz. 1843 z poin. zm.); .
e.dotacje przyznane na podstawie uchwaiy nr XXXVIII/803/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z 7 listopada 2013 roku w sprawie trybu postcppowania 0 udzielenie dotacji zwiqzanych z wykonywaniem zadafi
innych niZ okreélone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia1a1noéci poiytku publicznego i wolontariacie,
sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego Zadania.

3. Pozafinansowe formy wspé1pracy Miasta z Organizacjami obejmujaz
a.patronaty: Prezydenta Miasta i Przewodniczacego Rady Miasta;
b.konsultowanie projektéw aktéw normatywnych wdziedzinach dotyczacych sfery zadafi publicznych,

o ktorych mowa w art. 4 Ustawy; _
cfunkcjonowanie Miejskiej Rady Dzia1alnoéci Poiytku Publicznego izesp01ow branzowych oraz tworzenie

innych nieformalnych zespo1éw 0 charakterze doradczym i inicjatywnym, skupiajacych Organizacje dzia1ajace
wwybranej sferze Zycia spoiecznego, atakie przedstawicieli odpowiednich Wydziaiow Urzqdu Miejskiego
w Gliwicach, jednostek miejskich i innych podmiotow,

d.wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie rekomendacji;
e.pomoc W nawiazaniu kontaktéw i wspéipracy z organizacjami z zagranicy, ze szczegélnym

uwzglqdnieniem podmiotow dziaiajacych w miastach partnerskich;
f.ZfllTl16SZCZ3111€ informacji przygotowanych przez Organizacje na stronie internetowej Miasta;
g.dzia1alnos<': GCOP, ktéra odbywa sin; w oparciu o statut oraz regulamin wspé1pracy Organizacji z GCOP

i obejmuje:

' wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne Organizacji oraz organizacyjno-techniczne zespo1ow branzowych,

'koordynowanie dzia1afi zespoiow braniowych oraz obslugq organizacyjno-techniczna Miejskiej Rady
Dzia1a1nosZci Pozytku Publicznego i Rady Seniorow Miasta Gliwice,

“ ws arcie me to czne dla klubow seniora3
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'wsparcie merytoryczne dla oséb zainteresowanych dzia1alnoscia wsektorze organizacji pozarzadowych,
spoiecznoéci lokalnych i wolontariuszy,

‘ promocjq przekazywania przez mieszkaficow Gliwic 1% podatku na rzecz Organizacji,

" prowadzenie serwisu intemetowego dla Organizacji,

' wsparcie dla sektora ekonomii spo1ecznej,

" administrowanie elektroniczna baza danych 0 Organizacjach dziaiajacych na terenie Miasta,

' promocjo aktywnoéci spo1ecznej,

‘ upowszechnianie wiedzy o Organizacjach i aktywnosci spoiecznej,

" udostqpnianie na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl ogolnego poradnika wypeiniania ofert z1o2onych
W ramach og-laszanych konkurséw;
h.udzia1 przedstawicieli Organizacji w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert zioionych

w otwartych konkursach;
i.udzia1 przedstawicieli Organizacji w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta 2020-2040;

jorganizacja konkursu na wykorzystanie przez organizacje pozarzadowe obiektéw miejskich (Teatr
Miejski) na realizacjq najlepszego wydarzenia.

4. Do innych form wspoipracy zalicza siq zawieranie uméw partnerstwa okreslonych wustawie zdnia
6 grudnia 2006 roku o zasadacli prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1295 z poin. zm.).

Rozdzial 5
' Sposéb i okres realizacji Programu

1.Za wspoipracq Miasta zOrganizacjami odpowiada pe1nomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji
pozarzadowych. Pelnomocnik peini dyiury zgodnie z harmonogramem publikowanym na stronie internetowej
GCOP.

2. Za realizacjg zadari okreslonych wRozdziale 4 pkt. 2 i 3 odpowiadaja Wydziaiy Urzqdu Miejskiego
W Gliwicach, GCOP i inne jednostki organizacyjne Miasta.

3. Konsultowanie projektéw aktow normatywnych z Miejska Rada Dzia1alnosci Poiytku Publicznego oraz
Organizacjami odbywa sit; w trybie Uchwa1y Nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23
wrzesnia 2010 roku. '

4. Realizacja Programu nastapi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Rozdzial 6
Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w roku 2021

Jako priorytetowe Miasto przyjmuje do realizacji nastqpujace Zadania publiczne:
a.Organizacja czasu Wolnego dzieci im10dzieZy wokresie ferii zimowych iwakacji letnich oraz

w okresie wolnym od zajoé edukacyjnych ze szczegélnym uwzglqdnieniem potrzeb dzieci
i nflodzieiy niepe1nosprawnej. (Wydzia1Edukacji).

b.Dzia1ania majace na celu zwiqkszenie tworczcj dziaialnoéci wsrod spo1eczno§ci lokalnej. (Wydzia1
Kultury i Promocji Miasta).

c.Organizacja kampanii spo-lecznych, konferencji, seminariéw, szkolefi iinnych inicjatyw dotyczacych
zapewniania dostopnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami. (Wydzia1Zdrowia i Spraw Spo1ecznych).

d.Realizacja Zadania ukierunkowanego na wsparcie seniorow w drobnych remontach
i naprawach, w tym szczegolnie senioréw z niepehiosprawnoécia. (Wydzia1Zdrowia i Spraw Spoiecznych).
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V Rozdzial 7
Srodki przeznaczone na l‘Bfi1IZ3CjQ Programu

Na realizacje Programu planowanajest kwota nie mniejsza niZ 5.500.000 ziotych.

Rozdzial 8
Tryb powolywania i zasady dzialania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na Zadania

publiczne Miasta

1.Komisja konkursowa otwartego konkursu ofert na Zadania publiczne Miasta, zwana dalej Komisja,
powolywana jest przez Prezydenta Miasta w celu opiniowania ofert zloionych przez Organizacje w ramach
0g1aszanych konkurséw.

2. W skiad Komisji wchodza:

a.przedstawiciele Prezydenta Miasta; .
b.osoby wskazane przez Organizacje, z zastrzezeniem art. 15 ust. 2da Ustawy.
3. Liste przedstawicieli organizacji pozarzadowych, kandydatéw do prac w komisjach konkursowych,

przygotowuje GCOP w oparciu o zg1oszenia wiadz stowarzyszeii oraz fundacji i przekazuje ja poszczegolnym
wydzia1o1n Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz jednostkom organizacyjnym Miasta.

4. Komisja konkursowa moie korzystaé z pomocy osob posiadajacych specjalistyczna wiedze z dziedziny
obejmujacej zakres zadafi publicznych, ktorych konkurs dotyczy, na zasadach okreslonych w Ustawie.

5.Do zadari Komisji naleiy ocena ofert zuwzglednieniem kryteriéw okreslonych wtresci ogioszenia
konkursu. .

6. Komisja moie zaproponowaé dokonanie podzia1u przedsiewziecia ipowierzenie kaidej jego
wyodrebnionej czeéciinnemu oferentowi.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknietych.
8. Z posiedzeri Komisji sporzadzane sa protokoly.
9. Decyzje 0 udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu sie z opinia Komisji. Decyzja

wydana w drodze zarzadzenia jest ostateczna.
10. Za prace w Komisji nie przys1uguje wynagrodzenie.

Rozdzial 9
Sposéb oceny realizacji Programu

1. Ocena realizacji Programu nastapi w odniesieniu do zaioieii Programu oraz danych z lat ubieg1ych,
w oparciu o niiej wymienione kryteria:

a.w zakresie realizacji zadafi publicznych Miasta we wspolpracy z Organizacjami poprzez:

'wysokoéé érodkéw finansowych przekazanych Organizacjom zbudzetu Miasta narealizacje zadafi
publicznych w oparciu 0 podpisane umowy,

‘liczbe ofert z10Zonych przez Organizacje na realizacje zadafi publicznych, zwyszczegélnieniem ofert
z1oZonych w drodze konkurséw ofert,

' liczba-; podpisanych uméw dotacyjnych,

' liczbe organizacji, ktorym zlecono realizacje zadafi publicznych,

' wysokosé wkiadu wiasnego Organizacji w realizacji; zadari publicznych;
b.w zakresie prowadzenia dialogu pomiedzy Organizacjami a Miastem poprzez:

" liczbe spotkafi zespoiéw branzowych, ,

" liczba spotkafi Rady Seniorow Miasta Gliwice,
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“ liczbe spotkafi Miejskiej Rady Dzia1alnosci Pozytku Publicznego;
c.w zakresie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego udzielanego przez GCOP trzeciemu sektorowi

poprzez:

"liczba; przeprowadzonych us1ug doradczych, szkolefi, warsztatow, spotkafi informacyjnych dla organizacji,
grup nieformalnych, spo1ecznikow, wolontariuszy oraz

' liczbe oséb korzystajacych z tych dzia1a1i,

‘ liczbe organizacji zarejestrowanych w 2021 roku z pomoca GCOP,

' liczbe organizacj i i gnip nieformalnych korzystajacych z zasobéw GCOP;

d.w zakresie rozwoju wolontariatu poprzez:

" liczbe dzia1afi promujaeych wolontariat i aktywnosé spoieczna,

' liczbe zg1osze1i potencjalnych wolontariuszy,

' liczbe zadafi publicznych realizowanych przy udziale wolontariuszy.

2. Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje peinomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji
pozarzadowych iprzedk1ada je Prezydentowi Miasta do akceptacji do 15 kwietnia 2022 r. Prezydent Miasta,
w terminie okreslonym w Ustawie, przedk1ada sprawozdanie z realizacj i Programu Radzie Miasta Gliwice oraz
publikujeje w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w ust. 2 jest przygotowywane w oparciu o:
aweryfikacje kryteriow zawartych w ust. 1;
b.wnioski zebrane przez GCOP we wspo1pracy zMiejska Rada Dzia1alnosci Pozytku Publicznego,

zespo1ami branzowylni i Organizacjami;

c.sprawozdania sporzadzone przez w1asciwe wydzia1y meiytoxyczne Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz
jednostki organizacyjne Miasta.

Rozdzial 10
Sposéb tworzenia Programu

1. Program powsta1 we wspc31pracy w1aéciwych wydziaiéw Urzedu Miejskiego w Gliwicach realizujacych
zadania publiczne Miasta, GCOP oraz peinomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarzadowych.
Konsultacja projektu Programu przebieg1a zgodnie ztrybem okreslonym wuchwale nr XXXVIII/1136/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 wrzesnia 2010 roku.

2. Prace nad przygotowaniem i konsultowanie Programu przebiega1y nastepujacoz
a.czerwiec 2020 r. — przekazanie MRDPP i rozesianie do organizacji informacji

o mozliwoéci zgiaszania propozycji zadafi priorytetowych oraz zmian do PW 2021;
b.czenviec 2020 r. — rozes1anie do naczelnikéw odpowiednich wydziaiow Urzedu Miejskiego w Gliwicach

oraz dyrektora Osrodka Pomocy Spo1ecznej proéby o zghaszanie propozycji zadafi priorytetowych oraz zmian
do PW 2021;

c.lipiec 2020 r. — zaopiniowanie przez wydzialy UM oraz cz1onkow MRDPP zgioszonych propozycji zadari
priorytetowych;

dsierpiefi 2020 r. — przygotowanie projektu PW przez pelnomocnika prezydenta miasta ds. organizacji
pozarzadowych w konsultacj i z wydzia1ami Urzedu Miejskiego;

e.10 - 24 wrzesnia 2020 r. — konsultacje spoieczne projektu Programu;
fipazdziernik 2020 r. - skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Miasta Gliwice.
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Rozdzial 11
Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych wProgramie maja zastosowanie obowiazujace przepisy prawa, wtym
Ustawy oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie.

DYR R GCOP

c II

3-10.3030 "
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Uzasadnienie
Uchwalenie przez organ stanowiacy gminy rocznego programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi

jest obowiazkiem wynikajacym z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziaialnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057). Podjecie uchwa1y zgodnie z ustawa powinno nastapié do
30 listopada roku poprzedzajacego realizacje programu.

Konsultacje Programu zostaly przeprowadzone na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr
PM-2746/2020 z dnia 09 wrzesnia 2020 roku z Miejska Rada Dzia1alno§ci Pozytku Publicznego w Gliwicach
oraz organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzia1alnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie, w dniach od 10 do 24 wrzesnia 2020 roku.
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