
 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PYSKOWICE Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI NA 2010 ROK 

 

WSTĘP 

 

§ 1 

1. Program współpracy Miasta Pyskowice z organizacjami pozarządowymi jest 

elementem lokalnej polityki społecznej, określa formy, zasady, zakres współpracy 

organów samorządowych Miasta Pyskowice z organizacjami pozarządowym 

2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe 

i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 3 ustawy 

§ 2 

 

CELE PROGRAMU 

1. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycji 

2. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej 

3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej 

4. Uzupełnianie działań miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury 

samorządowe 

5. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów 

6. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych  

  

§ 3 

 

FORMY WSPÓŁPRACY 



 

Współpraca Miasta Pyskowice będzie obejmować następujące formy: 

            1) współpracę pozafinansową 

            2) współpracę finansową 

 

§ 4 

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań poprzez publikowanie 

istotnych informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Pyskowice i udział 

przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji 

Rady Miejskiej. 

2. Przekazywanie informacji o możliwościach uczestniczenia w szkoleniach i 

konferencjach oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań 

publicznych z innych źródeł niż budżet Miasta Pyskowice. 

3. Udzielanie pomocy organizacjom przy organizowaniu spotkań otwartych z udziałem 

mieszkańców miasta Pyskowice, poprzez możliwość nieodpłatnego, doraźnego 

udostępniania stosownych pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz środków 

technicznych, na zasadach określonych przez Burmistrza Miasta. 

4. Nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wsparciem oraz powierzeniem 

wykonywania zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu 

ofert. 

5. Organizacja spotkań sprzyjających wymianie doświadczeń i tworzenie systemu 

współdziałania organizacji pozarządowych z samorządem Miasta Pyskowice. 

6. Prowadzenie internetowego informatora dla i o lokalnie działających organizacjach 

pozarządowych. 

  

§ 5 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

1. Współpraca finansowa obejmować będzie przyznawanie środków publicznych na 

realizację zadań poprzez: 

1) wspieranie zadań publicznych w zakresie: 

    a) udzielania dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na pokrycie 

częściowych kosztów             realizacji zadania 

2) powierzanie zadań publicznych, które może mieć formy: 

    a) udzielania dotacji celowej dla organizacji na sfinansowanie całkowitych kosztów 



realizacji             zadania 

    b) zakupu usług zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo zamówień 

publicznych 

§ 6 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

1. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi 

jest realizacja przez nie zadań na rzecz Miasta Pyskowice lub jego mieszkańców 

wyszczególnionych w niniejszym programie. 

2. Zlecenie organizacji zadań Miasta Pyskowice organizacjom odbywa się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują 

inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób 

określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i trybie określonym 

w przepisach o zamówieniach publicznych). 

3. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i 

wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu 

Samorządu Miasta Pyskowice. 

4. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołana zostanie Komisja 

Konkursowa. 

5. Burmistrz Miasta ustali formy zlecania zadań publicznych oraz wysokość środków 

przeznaczonych na poszczególne zadania. 

6. Przyznanie środków finansowych nastąpi w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta 

Pyskowice. 

7. Wyniki postępowania konkursowego zostaną podane do publicznej wiadomości. 

8. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w 

swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu 

zadania przez Samorząd Miasta Pyskowice. 

§ 7 

 

ZADANIA PRIORYTETOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 

POSZCZEGÓLNYCH SFERACH DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH NA 2010R. PRZEZ 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

1. W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej: 
1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

2) usługi pielęgniarsko-pielęgnacyjne i rehabilitacyjne 

3) usługi paliatywno-hospicyjne 

4) przeciwdziałanie patologiom społecznym 

5) organizacja akcji zdrowotnych oraz przedsięwzięć o charakterze profilaktyki 

zdrowotnej 

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
1) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych 



2) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek zawodów sportowych i 

innych przedsięwzięć promujących kulturę fizyczną i sport 

3. Zakres współpracy obejmuje również sferę innych zadań publicznych, o których 

mowa w art.4 ust.1 ustawy. 

§ 8 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przy 

współudziale organizacji pozarządowych określona zostanie w budżecie miasta na 

2010 rok. 

2. W terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2010r. Rada Miejska w Pyskowicach 

uchwali roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na kolejny rok 

po zapoznaniu się z informacją Burmistrza Miasta dotyczącą realizacji programu za 

rok poprzedni. 

 

 

 


