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g mu wspélpracy z organizacjami pozarzqdowymi na 2022 r.

Na podstawic art. 18 ust.2pkt 15 Ustawy zdnia 8 rnarca 1990 r. osamorzqdzie gminnyrn (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1372), axt.5a ust.1Ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziatalnoéci poiytku publicznc
i 0 wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z poin. zm.) na ' '
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Zalqcznik do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..202l r.

PROGRAM WSP(§LPRACY MIASTA GLIWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI

NA 2022 R.

Ilckroé w niniejszym Programie wspélpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarzqdowymi na 2022 r. jest
ITIQWEI OZ

a. Ustawie - nalezy przcz to rozumieé Ustawe; z 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoéci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. I057 z péin. zm.);

b. Programie - naleizy przez to rozumieé Program wspéfpracy Miasta Gliwicc zorganizacjami
pozarzqdowymi na 2022 r. (uiywa siq: réwnici skrétu PW 2022);

c. Mieécia — naleiy plzez to rozumieé Miasto Gliwice;

d. Organizacjach - naleiy przez to rozumieé organizacje pozarzqdowe, osoby prawne i jednostki
orgzmizacyjne, oktérych mowa wart.3ust.2i3 Ustawy 224 kwietnia 2003 r. odzialalnoéci poiytku
publiczncgo i 0 wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z péin. zm.);

e. dotacji — rozumie sig przez to érodki podlcgajqce szczegélnym zasadom rozliczenia, zgodnie
z art. 126 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305 z péin. zn1.);

f. MRDPP — naleiy przcz to rozumicé Miejskq Radq Dziahxlnoéci Poiytku Publicznego w Gliwicach;
g. Centrum 3.0 - rozumie sic; Ccntrum 3.0 — Gliwicki Oérodck Dzia-lm'1 Spoiecznych, jednostke;

organizacyjnq Miasta Gliwicc;
h. zcspolach braniowych — naleiy przez to rozumieé zespoty bqdqce opiniodawczq, inicjatywno-doradczz;

grupq nicformalnq, z1o:Zonq z przedstawicicli gliwickich organizacji pozarzqdowych i podmiotéw
Wymienionych w alt 3 ust. 3 Ustawy 0 dziaialnoéci poiytku publiczncgo i 0 wolontariacie (t.j. Dz.U.
2020 poz. 1057 z péin. zm.), dzialajqcych w wybranych obszarach poiytku publicznego.

Rozclzial 2
Cal gléwny 1 cele szczegélowe Programu

1. Giéwnym celem Programu jest efektywne wspékdzieflanie Miasta z Organizacjami. Jego osiqgniqciu
siuzy realizacja ccléw szczegétowychz

a. rcalizacja zadafl publicznych Miasta wc wspélpracy z Organizacjami;
b. prowadzcnie i wzmacnianie dialogu Miasta z Organizacjarni;
c. wsparcie merytoryczne i infrastmkturalnc Organizacji, m.in. poprzez dzialalnoéé Centmm 3.0;
d. rozwéj wolontariatu;
e. zwiqkszanie éwiadomoéci spolecznej na ternat roli oraz specyfiki dziakania Organizacji.
2. Wyiej wymienione cele wpisujq sic; w Strategic; Zintegrowanego iZrc'Jwnowa:1:onego Rozwoju Miasta

Gliwice do roku 2022.

Rozdzlai 3
Zasady wspélpracy

Wspélpraca Miasta 2 Organizacjami odbywa siq na zasadach:
a. pomocniczoéci - co oznacza, ie samorzqd udzicla pomocy tylko w niezbe,-dnym zakrcsic, nic Wy1'e;c2a

obywatcli i Organizacji w sprawach, ktérc sq w stanic rozwiqzaé sami;
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b. suwerermnéci stron -— c0 oznacza poszanowanic autonumii Organizacji inieingerowanie w ich sprawy
wcwnqtrzne;

c. partnerstwa — co oznacza wspélne identyfikowanie problemow, definiowanie zadari oraz
wypracowywanif: rlajlepszych rozwiqzafi;

d. efektywnoéci - co oznacza dqzenie do osiqgniqcia mozliwie najlcpszych efektéw wrealizacji zadafi
publicznych, przy poniesieniu niczbqzdnych kosztéw;

c. uczciwej konkurencji i jawnoéci - co oznacza réwny dostop do infonmicji oraz stosowanie rownych
wobec wszystkich kryteriow wyboru wykonawcy zadania publicznego.

Rozdzial 4
Zakres i formy wspélpracy

1. Zakresem przedmiotowym Programu jest sfera zadafi publicznych, 0 ktérych mowa
w art. 4 ust. 1 Ustawy.

2. Finzmsowe formy wspéipracy Miasta z Organizacjami obejmujqi

a. zlecanie zadafi W trybie Ustawy;
b. zlecanie zadafi w trybie Ustawy z dnia 25 czcrwca 2010 r. 0 sporcie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1133);
c. dotacjc; oéwiatowg zgodnie z Ustawz; z dnia 27 paidziemika 2017 r. 0 finansowaniu zadari oéwiatowych

(t.j. Dz.U. 2020 poz. 2029 z pézn. zm.);
d. zlecanie zadafi wtrybie Ustawy zdnia ll wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwiefi publicznych (t.j. Dz.U.

2021 poz. 1129 z péin. zm.);
e. dotacjc przyznanc na podstawie Uchwaiy nr XXXVIII/803/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z 7 listopada 2013 r. w sprawic trybu p0SlQpOW€tI1ifl 0 udzielenie dotacji zwiqzanych z wykonywaniem zadafi
innych nii okreélone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 1'. 0 dziaialnoéci pozytku publicznego i wolontariacie,
sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

3. Pozafinansowe formy wspolpracy Miasta z Organizacjami obejmujqz
a. patronaty: Prezydenta Miasta i Przewodniczqcego Rady Miasta;
b. konsultowanie projektéw aktéw normatywnych w dzicdzinach dotyczqcych sfcry Zadafl publicznych,

0 ktérych mowa w art. 4 Ustawy;
c. funkcjonowanie MRDPP izespoléw branzowych oraz tworzenie innych nieformalnych zespoiéw

0 charakterze doradczym iinicjatywnym, skupiajqcych Organizacje dziaiajqce w wybranej sferze zycia
spotecznego, atakze przedstawicieli odpowiednich wydziaiéw Urzodu Micjskiego wGliwicach, jcdnostek
rniejskich i irmych podmiotow;

d. wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie rekomendacji;
c. pomoc wnawiqzaniu kontaktéw iwspéipracy zorganizacjami zzagranicy, zc szczegélnym

uwzglqdnicnicm podmiotéw dziaiajqcych W miastach partnerskich;

f. zamieszczanic informacji przygotowanych przez Organizacje na stronic intcmetowej Miasta;
g. dziaialnoéé Centrum 3.0, ktdra odbywa sic; w oparciu o statut oraz regulamin wspéipracy Organizacji

Z Ccntrum 3.0 i obejmujei

- wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne Organizacji,
— koordynowanie dziaiafi oraz wsparcic organizacyjnomachniczne zespoiéw branzowych,
- obshigq 0rganizacy_jn0—tr::chnicznq MRDPP i Rady Senioréw Miasta Gliwice,
- wsparcie mcrytoryczne dla klubéw seniora,
- wsparcie mcrytoryczne: dla osob zaintcresowanych dziaialnoéciq Organizacji, spoiecznoéci lokalnych

i wolontariuszy,

- prOmOCjQ przekazywania przoz mieszkaficéw Gliwic 1% podatku na rzecz Organizacji,
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- prowadzenie serwisu intcmctowego dla Organizacj i,
- WSp£Ll‘CiB dla sektora ckonomii spoiecznej,
- administrowanie elektronicznq bazzi danych 0 Organizacjach dziaiajqcych na terenie Miasta,
- promocje; aktywnoéci spoiecznej, w rym Gliwickicj Inicjatywy Lokalncj,
- upowszechnianie wicdzy o Organizacjach i aktywnoéci spoiecznej,
- udostqpnianic na stronie intemetowcj www.gods.gliwicc.pl ogélnego poradnika wypciniania ofert

zioionych w ramach ogiaszanych konlcurséw;
I1. udziai przedstawicieli Organizacji w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert ziozonych

w otwartych konkursach;
i. udziai przedstawicicli Organizacji w tworzeniu St1'ategiiRozwoju Miasta 2020—2040;
j. organizowanie konkursu na wykorzystanic przez Organizacje obiektow miejskich.
4. Do innych form wspélpracy zalicza siq zawieranie uméw partncrstwa okreélonych w Ustawic z dnia

6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzcnia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057).

Rozdzial 5
Sposéb i okres realizacji Programu

1. Za wspéipracq Miasta zOrganizacjami odpowiada peinomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji
pozarzqdowych. Peinomocnik peini dyzury zgodnie z harmonogramem publikowanym na stronic intemetowej
Centrum 3.0.

2. Za realizacjq: zadafi okrcélonych wrozdziale 4pkt2 i 3 odpowiadajq wydziaiy Urzqdu Miejskiego
w Ciliwicach, Centrum 3.0 i inne jednostki organizacyjne Miasta.

3. Konsultowanie projcktéw aktéw normatywnych z MRDPP oraz Organizacjarni odbywa sic; w trybie
Uchwaly nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 wrzeénia 2010 r.

4. Realizacja Programu nastqpi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Rozdzial 6
Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do rcalizacji w roku 2022

Jako priorytctowe Miasto przyjmuje do realizacji nastgpujqce zadania publiczne:
a. organizacja czasu wolnego dzieci imiodziczy w okresie ferii zimowych iwakacji lctnich oraz w czasie

woinym od zajoé edukacyjnych, z uwzglqdnieniem wytycznych Programu Dostqpnoéé Plus (Wydziai
Edukacji);

b. szkolenie sportowe dzieci i mlodziezy (Wydziad Kultury i Sportu);
c. organizacja kampanii spoiecznych, konfercncji, serniuaiiéw, szkolefi iinnych inicjatyw dotyczqcych

zapewniania dflstqpnoéci osobom zc szczegélnyrni potrzcbami (Wydziai Zdrowia i Spraw Spoiecznych);
d. pomoc dzieciom i miodziezy uzaleznionej i chorcj psychicznie (WydziaiZd1-owiai Spraw Spoiecznych);
e. dziaiania majqce na cclu zwiqkszenie éwiadomoéci mieszkaficéw wobszarzc ekologii (Wydziai

Srudowiska).

Rozdzial 7
§r0dki przeznaczone na realizacjg Programu

Na realizacjq Programu planowana jest kwota nie mniejsza niz 5 S00 000 zi.
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Rozdzial 8
Tryb powoiywania i zasady dzialania kornisji konkursowej otwartcgo konkursu ofcrt na zadania

publiczne Miasta

1. Komisja konlcursowa otwartego konkursu ofert na zadania publicznc Miasta, zwana dalej Komisjq,
powoiywana jest przez Prezydcnta Miasta W cclu opiniowania ofert zlozonych przez Organizacjc w ramach
ogiaszanych konkursow.

2. W skiad Komisji wchodzq:
a. przedstawiciclc Prczyclenta Miasta;
b. osoby wskazanc przcz Organizacje, z zastrzezeniem art. 15 ust. 2da Ustawy_
3.Lis1e; pxzcdstawicieli Organizacji, kandydatéw do prac wkomisjach konlcursowych, pxzygotowuje

Centrum 3.0 na podstawie zgioszefi wiadz Organizacji iprzekazuje jq poszczegolnym wydziaiom Urzodu
Miejskiego w Gliwicach oraz jcdnostkom organizacyjnym Miastu.

4. Komisja konkursowa moze korzystaé z pomocy osob posiadajqcych spccjalistycznq wiedzq z dziedziny
obcjmujqcej zakres zadafi publicznych, ktérych konkurs dotyczy, na Zasadach okreélonych w Ustawie.

S. Do zadafi Komisji nnlezy ocena ofert zuwzglqdnicnicm kryteriéw okreélonych wtreéci ogioszcnia
konkursu.

6. Komisja moie zaproponowaé dokonanie podzialu przedsiowziocia ipowierzenie kaidej jego
wyodrqbnionej czqéci innemu oferentowi.

7. Kornisja obradujc na posiedzeniach zarnkniqtych.
8. Z posiedzcfi Komisji sporzqdzane sq protokoiy.
9. Decyzjcp 0 udzieleniu dotacji podejmuje Prezydcnt Miasta po zapoznaniu sio z opiniq Kornisji.
10. Decyzja wydana w drodze zarzqdzeniajest ostatcczna.
11. Za pracq w Komisji nie przysiuguje wynagrodzcnic.

Rozdziai 9
Sposéb Oceny realizacji Programu

1. Occna rcalizacji Programu nastqpi w odnicsicniu do zaiozeri Programu oraz danych z lat ubicgiych,
w oparciu 0 nizej wymicnionc krytsriaz

a. w zakresie realizacji zadari publicznych Miasta we wspéipracy z Organizacjami poprzez:
- wysokoéé érodkéw finansowych przekazanych Organizacjom zbudzetu Miasta na realizacjq zadafi

publicznych w oparciu o podpisane umowy,
- liczbe; ofert z-iozonych pxzez Organizacje na realizacjq zadafi publicznych, zwyszczegélnieniem ofert

zlozonych w drodze konkursow ofert,
- Iiczbe; podpisanych umow dotacyjnych,
- liczbcg Organizacji, ktorym zlecono realizacjq zadafi publicznych,
- wysokoéé wkiadu wiasnego Organizacji w reaiizacjq zadari publicznych;

b. w zakresic prowadzenia i wzrnacniania diaiogu z Organizacjami poprzez:
- liczbo spotkafi zespoiow branzowych,
- liczbr; spotkafi Rady Senioréw Miasta Gliwice,
- liczbq: spotkafi MRDPP;

c. wzaknasie wsparcia merytorycznego iinfrastmkturalnego udziclancgo przcz Centrum 3.0 trzeciemu
sektorowi p0pl‘ZBZI
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- liczbe przfiprowadzonych using doradczych, szko1e1'1, warsztatéw, spotkafa infonnacyjnych dla Organizacji,
grup niefonnalnych, spolecznikéw, wolontariuszy oraz

- liczbe osob korzystajqcych z tych dziaiafi,
- liczbe Organizacji zarejestrowanych w 2022 r. z pomocs, Ccntrum 3.0,
- liczbe Organizacji i grup nieforrnalnych korzystajqcych z zasobéw Centrurn 3.0;

d. w zakrcsic rozwoju wolontariatu poprzez:
- liczbr; clziaiafi promujqcych wolontariat i aktywnoéé spotecznq,
— liozbe zgioszcfl potencjalnych wolontariuszy,
— liczbq zadafi publicznych realizowanych przy udziale wolontariuszy.

2. Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje pBh'lOmOCI'1ik Prezydcnta Miasta ds. organizacji
pozarzqdowych iprzedklada je Prezydentowi Miasta do akceptacji do 15 kwiemia 2023 r. Prezydent Miasta,
w tcrminie okreélonym w Ustawie, przedkiada sprawozdanie z realizacj i Programu Radzie Miasta Gliwice oraz
publikuje je w Biuletynic Informacji Publicznej.

3. Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w ust. 2, jest przygotowywane no podstawie:
a. weryfikacji kxyteriow zawartych w ust. 1;
b. wnioskéw zcbranych przez Centrum 3.0 we wspoipracy z MRDPP, zespoiami braniowymi

i Organizacjami;
c. sprawozdad sporzqdzonych przez w1aéciwc wydziaiy merytoryczne Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz

jcdnostki organizacyjne Miasta.

Rozdzial 10
Sposoh tworzenia Programu

1. Program powsta1 we wspoipracy wlaéciwych wydzialow Uizedu Miejskiego w Gliwicach, rcalizujqcych
zadania publiczne Miasta, Centnlm 3.0, pelnomocnika Prezydcnta Miasta ds. organizacji pozarzqdowych Oraz
Organizacji. Konsultacja projektu Programu przebiegla zgodnie z trybem okrcélonym w Uchwale
nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 wrzeénia 2010 r.

2. Prace nad plzygotowaniem i konsultowanie Programu przcbicga1y nastqpujqcoz
a. maj 2021 r. — przekazanie MRDPP irozeslanie do Organizacji informacji omoiliwoéci zglaszania

propozycji zaclafi prioiytetowych oraz zmian do PW 2022;
b. maj 2021 r. — przcsianie do naczelnikéw odpowiednich wydzialéw Urzedu Micjskicgo w Gliwicach oraz

dyrektora Oérodka Pomocy Spohacznej proéby o zgiaszanie propozycji zadafi priorytetowych oraz zmian do
PW 2022;

c. czcrwicc 2021 r. — zaopiniowanie przez wydziaiy Urzedu Miejskicgo wGliwicach oraz czionkéw
MRDPP zgioszonych propozycji zadafi priorytctowych;

d. sierpiefi 2021 r. — przygotowanie projektu PW 2022 przez pelnomocnika Prezydenta Miasta
ds. organizacji pozarzqdowych w konsultacji z wydziaiami Urzedu Miejskicgo;

c. 30 sicrpnia—13 wizeénia 2021 r. - konsultaeje spOlCCZt1€ projcktu Programu;
f. paidzicrnik 2021 r. — skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Miasta Gliwice.

Rnzdzial ll
Postanowienia koricowe

W sprawach nicurcgulowanych wPr0gramie majq zastosowanie obowiqzujqcc przcpisy prawn, wtym
Ustawy oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie.

K I‘
Cenlrum 3.0 - 1 iegu Ofirfldkg

Dzialai ych
M21 H _ lnelx --

ld: 56FF475D-B7]4-44179-SE9A-3E6C8A6IZE76. Projekt Strona 5



Uzasadnienie

Uchwalenie przez organ stanowiqcy gminy rocznego programu wspéipracy z organizacjami pozarzqdowymi
jest obowiqzkifim wynikajqcym Z art. 5a Ustawy z dnia 24 lcwiotllia 2003 1'. 0 dzialalnoéci poirytku publicznego
i 0 wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z pozn. zm.). Podjecie uchwaiy zgodnic 2 ustawq powinno
nastqpié do 30 listopada roku poprzedzajqcego realizacje Programu.

Konsultacjc Programu zostaly przeprowadzonc na podstawie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Gliwicc
nr PM-4605/2021 Z dnia 30 sicrpnia 2021 1'. z Miejskq Radq Dzialalnoéci Poiytku Publicznego w Gliwicach
oraz organizacjami pozarzqdowymi i podmiolami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dziaialnoéci poiytku
publicznego i 0 wolontariacie, w dniach od 30 sicrpnia do 13 wrzeénia 2021 r.
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