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WSTĘP

§ 1
Program  współpracy  Gminy  Pyskowice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i  o  wolontariacie,  zwanymi  w  dalszej  treści  Organizacjami,  jest  elementem  lokalnej  polityki 
społecznej, określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Pyskowice
z tymi Organizacjami. 

§ 2

CELE PROGRAMU
1. Główne cele programu:

a) budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a Organizacjami oraz efektywne
wykorzystywanie ich społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych
mieszkańców,
b) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
c) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych.

2. Szczegółowe cele programu:

a) określenie priorytetowych zadań publicznych Gminy Pyskowice na rok 2012,
b) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
c) wzmocnienie pozycji Organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami
szans w realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie i powierzanie im zadań, przy  
jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków na ich realizacje,
d) integracja Organizacji z terenu Gminy,
e) stworzenie warunków do zwiększenia współpracy mieszkańców w celu
efektywniejszego rozwiązywania problemów i zagospodarowania czasu wolnego.

§ 3

ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca  Gminy  Pyskowice  z  Organizacjami  opierać  się  będzie  na  zasadach: 

pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  i 
jawności.

2. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z Organizacjami pozarządowymi jest 
realizacja  przez  nie  zadań  na  rzecz  Gminy  Pyskowice  lub  jego  mieszkańców, 
wyszczególnionych w niniejszym programie.

3. Zlecenie Organizacjom zadań Gminy Pyskowice odbywa się  po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu  ofert,  chyba  że  przepisy  odrębne  przewidują  inny  tryb  zlecenia  zapewniający 
wysoką jakość wykonania danego zadania.

4. Otwarte  konkursy  ofert  są  ogłaszane  i  przeprowadzane  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  i 
wydane  na  jej  podstawie  przepisy  wykonawcze  oraz  kompetencje  właściwego  organu 
Samorządu Gminy Pyskowice.



5. Do oceny ofert złożonych przez Organizacje powołana zostanie Komisja Konkursowa.

6. Burmistrz  Miasta  ustali  formy  zlecania  zadań  publicznych  oraz  wysokość  środków 
przeznaczonych na poszczególne zadania.

7. Przyznanie  środków  finansowych  nastąpi  w  drodze  Zarządzenia  Burmistrza  Miasta 
Pyskowice.

8. Wyniki postępowania konkursowego zostaną podane do publicznej wiadomości.

9. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich 
materiałach  informacyjnych,  zapisu  o  finansowaniu  lub  dofinansowaniu  zadania  przez 
Samorząd Gminy Pyskowice.

10. Zakres współpracy obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w 
art . 4 ust. 1 ustawy.

§ 4

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb samorządu, sfera zadań publicznych Gminy, która będzie 
realizowana we współpracy z Organizacjami, obejmuje zadania w zakresie:

1. ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
b) usługi pielęgniarsko-pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
c) usługi paliatywno-hospicyjne
d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
e) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
f) organizacja akcji zdrowotnych oraz przedsięwzięć o charakterze profilaktyki zdrowotnej

2. upowszechniania kultury fizycznej:
a) szkolenie dzieci  i  młodzieży w szczególności  w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, 
piłka siatkowa, taekwon-do
b)  organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  i  innych przedsięwzięć promujących kulturę 
fizyczną,  organizacja  rozgrywek,  zawodów  sportowych,  przygotowanie  do 
współzawodnictwa sportowego

§ 5

FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Pyskowice będzie obejmować następujące formy:

I. 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 Gminy Pyskowice.

3. Udzielanie  pomocy  Organizacjom  przy  organizowaniu  spotkań  otwartych  z  udziałem 
mieszkańców  Gminy  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.

5. Organizacja  spotkań  sprzyjających  wymianie  doświadczeń  i  tworzenie  systemu 
współdziałania Organizacji z Samorządem Gminy Pyskowice.

6. Prowadzenie internetowego informatora skierowanego do lokalnie działających Organizacji.

II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA

1. Współpraca finansowa obejmować będzie przyznawanie środków publicznych na realizację 
zadań poprzez:

1) wspieranie zadań publicznych i udzielanie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych 
na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania,
2)  powierzanie  zadań  publicznych  i  udzielanie  dotacji  celowej  dla  organizacji  na 
sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji zadania.

§ 6

KATALOG ZADAŃ PRIORYTETOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH 
SFERACH DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH NA 2012R. 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) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
5) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
6) organizacja akcji zdrowotnych oraz przedsięwzięć o charakterze profilaktyki zdrowotnej

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:
1)  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w dyscyplinach sportowych:  piłka  nożna,  piłka  siatkowa, 
taekwon-do
2) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  i  innych przedsięwzięć promujących kulturę 
fizyczną,  organizacja  rozgrywek,  zawodów  sportowych,  przygotowanie  do 
współzawodnictwa sportowego

§ 7

OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program współpracy Gminy Pyskowice z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których 



mowa w art.  3  ust.  3  ustawy z  dnia 24 kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku publicznego i  o 
wolontariacie będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 8

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 
1)  Realizacją  i  koordynowaniem  Programu  Współpracy  Gminy  Pyskowice  z  Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok zajmuje się Wydział, Kultury Sportu i 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
2) Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

§ 9

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Wydatki  związane  z  realizacją  zadań,  o  których  mowa w programie,  zabezpieczone  zostaną  w 
budżecie Gminy Pyskowice na 2012 rok. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 
w 2012r. wynosi 481.500 zł. 

§ 10
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Gmina Pyskowice w trakcie wykonywania zadania przez Organizacje, ocenia i  sprawuje kontrolę 
prawidłowości  wykonywania  zadania,  w  tym  wydatkowania  przekazanych  na  jego  realizację 
środków finansowych. 
W  ramach  kontroli  upoważnieni  pracownicy  Urzędu  mogą  badać  dokumenty  i  inne  nośniki 
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. 
Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i 
inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego. 
Prawo  do  kontroli  przysługuje  upoważnionym  pracownikom  Urzędu,  zarówno  w  siedzibach 
jednostek, którym w ramach konkursu, czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak 
i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, 
a  jednostki  realizujące  zlecone  zadania  zobowiązane  są  do  prowadzenia  wyodrębnionej 
dokumentacji  finansowo  –  księgowej  środków  finansowych  otrzymanych  na  realizację  zadania 
zgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z  ustawy.  Przedłożone  sprawozdania są podstawą oceny,  czy 
realizacja zadania jest zgodna z zawartą umową. Nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
Burmistrz Miasta przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

§ 11

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI
Program  Współpracy  Gminy  Pyskowice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz   podmiotami
o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie  na 2012 rok utworzony został na bazie projektu programu, który konsultowany 
był z mieszkańcami, a także z Organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy. 
Projekt  programu  zamieszczony  był  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  oraz  na  stronie 
internetowej Miasta Pyskowice w zakładce ,,ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”. 



Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać, w terminie nie późniejszym niż wskazany 
w ogłoszeniu o konsultacji projektu w formie pisemnej lub elektronicznej. 
Mieszkańcy Gminy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy. Współpraca 
finansowa pomiędzy Gminą Pyskowice, a Organizacjami odbywa się każdorazowo po podpisaniu 
umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie zadań publicznych, ogłoszonych przez 
Burmistrza Miasta.

§ 12

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W 
OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Komisja  konkursowa  i  jej  przewodniczący  powoływana  jest  zarządzeniem  Burmistrza  Miasta 
Pyskowice.
W skład komisji wchodzą: 
1. Przedstawiciele organu wykonawczego.
2. Reprezentanci Organizacji niebiorący udziału w konkursie. 
W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną 
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Komisja dokonuje oceny ofert,  które wpłynęły w trybie konkursowym. W przypadku wpłynięcia 
wniosków w trybie małych zleceń dokonuje również ich oceny i kwalifikacji. 
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 
−ocenia  możliwość  realizacji  zadania  przez  Organizacje,  oraz  jednostki  organizacyjne  podległe 
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
−ocenia  przedstawioną  kalkulację  kosztów realizacji  zadania,  w  tym  w odniesieniu  do  zakresu 
rzeczowego  zadania;  uwzględnia  wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację 
zadania; 
−ocenia  proponowaną  jakość  wykonania  zadania  i  kwalifikacje  osób  przy  udziale,  których 
wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; 
−uwzględnia  planowany  przez  organizację  pozarządową  udział  środków  własnych  lub  środków 
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
−uwzględnia  planowany  przez  Organizację  wkład  rzeczowy,  osobowy,  w  tym  świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków; uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań 
publicznych  w  przypadku  Organizacji,  które  w  latach  poprzednich  realizowały  zlecone  zadania 
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten 
cel środków. 


