Załącznik nr 1do Uchwały Nr 335/2021
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 26.10.2021

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Działając na rzecz dobra publicznego, intencją Gminy Miejskiej Zgorzelec jest
wypracowanie jasnych warunków współpracy sektora publicznego i organizacji w sferze
zadań publicznych. Instrumentem służącym do ustalenia tych warunków jest roczny program
współpracy, który określa cele, zasady i formy, a także zadania priorytetowe.
Realizacja zadań Miasta przy udziale organizacji, nastąpi na podstawie niniejszego Programu.
Mając na uwadze troskę o dobro społeczności lokalnej oraz poczucie odpowiedzialności za
rozwiązywanie problemów społecznych, Rada Miasta Zgorzelec oraz Burmistrz Miasta
Zgorzelec deklarują wolę współpracy z organizacjami na zasadach partnerstwa, jawności oraz
ścisłego współdziałania przy realizacji zadań Miasta.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057/;
2) uchwale – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program;
3) programie – rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej
Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022;
4) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską Zgorzelec;
5) podmiotach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;
6) dotacji – rozumie się przez to dotację określoną w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm./;
7) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 10 ust. 1
ustawy.
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
§2
Nadrzędnym celem współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi
jest dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

§3
Głównym celem Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Miasta Zgorzelca
poprzez:
1) poprawę współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym, a administracją publiczną;
2) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców miasta
Zgorzelec;
3) włączenie organizacji pozarządowych do realizacji zadań własnych miasta;
4) realizację zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności;
5) wspieranie inicjatyw związanych z nowoczesnym rozwiązywaniem problemów
społecznych.
§4
Celami szczegółowymi są:
1) partnerstwo i współdziałanie Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami
pozarządowymi;
2) wspieranie i rozwój aktywności mieszkańców miasta Zgorzelec;
3) współdziałanie Gminy Miejskiej Zgorzelec i organizacji pozarządowych w zakresie
pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
Rozdział III
Zasady współpracy
§5
Współpraca Gminy Miejskiej Zgorzelec z podmiotami Programu opiera się na następujących
zasadach:
1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
§6
1.

Obszar współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami obejmuje zadania
publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm./.

2.

Ustala się następujące zadania realizowane w ramach Programu:
1) ochrona i promocja zdrowia, idea wolontariatu i pomoc społeczna:
a) organizowanie i realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych,

b) udzielanie pomocy bezdomnym i pomocy w zakresie dożywiania,
c) wspieranie działań zmierzających do wyrównywania poziomu życia
mieszkańców,
d) wspieranie działań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych,
e) promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
f) wspieranie idei organizacji i promocji wolontariatu,
g) wspieranie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego
mieszkańców poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną,
działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, oraz organizację
różnorodnych form wypoczynku;
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
b) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) profilaktyka HIV/AIDS -wsparcie Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego,
d) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
e) integracyjna działalność profilaktyczna środowisk abstynenckich;
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
a) edukacja regionalna dzieci i młodzieży,
b) wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej,
c) organizowanie imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze miejskim
z zakresu wiedzy o Mieście Zgorzelec oraz regionie,
d) realizacja programów profilaktyczno - wychowawczych i edukacyjnych;
4) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) wspieranie aktywności seniorów w zakresie rozwoju osobistego, społecznego
i zawodowego,
b) wspieranie integracji społecznej i międzypokoleniowej seniorów,
c) wspieranie aktywizacji ruchowej i psychicznej seniorów,
d) aktywizacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych,
e) wspieranie działań na rzecz osób starszych w zakresie bezpieczeństwa;
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
a) wykonywanie projektów służących realizacji dialogu kultury polskiej z kulturą
europejską, promujących Zgorzelec i kultywujących ochronę tradycji
narodowych,
b) współpracy Europa – Miasta Zgorzelec/Görlitz,
c) popularyzacja kultury mniejszości narodowych,
d) wspieranie wydarzeń kulturalnych takich jak wystawy, pokazy, koncerty,
festiwale, a także wspieranie konferencji,
e) wspieranie pracy twórczej artystów profesjonalnych i twórczości amatorskiej,
f) wspieranie działań na rzecz ochrony, poznania i zachowania wiedzy o przeszłości
i dniu dzisiejszym „małej ojczyzny”,
g) wspieranie działań podtrzymujących tradycje narodowe, pielęgnujące polskość,
rozwój tożsamości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
h) wspieranie działań podtrzymujących obrzędowość wywodzącą się z różnych
regionów kraju;

6) kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży:
a) wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących szkolenia,
b) organizacja imprez sportowych, turystycznych i krajoznawczych,
c) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
7) ekologia i ochrona zwierząt:
a) wspieranie konkursów i projektów promujących działania ekologiczne,
b) wspieranie działań związanych z likwidacją bezdomności zwierząt;
8) porządek i bezpieczeństwo publiczne:
a) działania polegające na eliminacji zagrożeń patologią społeczną i ograniczeniu
przestępczości wśród nieletnich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży,
b) wspieranie upowszechniania wśród mieszkańców wiedzy i umiejętności z zakresu
ratownictwa medycznego i wodnego oraz informacji osobom poszkodowanym w
wyniku przestępstwa,
c) upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i ich zapobieganiu, w tym wspieranie
działań dotyczących skutków nagłych wypadków, katastrof i kataklizmów;
9) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami:
a) organizowanie konferencji na temat wymiany doświadczeń,
b) prezentowanie Miasta Zgorzelec w kraju i za granicą,
c) szkolenia w dziedzinie podniesienia konkurencyjności firm na rynku europejskim;
10) wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwój przedsiębiorczości:
a) organizacja szkoleń, warsztatów i konkursów przygotowujących do prowadzenia
działalności gospodarczej w warunkach unijnych.
Rozdział V
Formy współpracy
§7
Współpraca Gminy Miejskiej Zgorzelec z podmiotami Programu odbywać się będzie w
dwóch podstawowych formach tj. współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym.
§8
1. Współpraca finansowa może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie
podmiotom Programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji;
3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż dotacja pochodząca z budżetu miasta Zgorzelec.

2.

Środki finansowe na realizacje zadań publicznych przyznawane będą w drodze:

1) ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Zgorzelec otwartych konkursach ofert,
2) z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy, pod warunkiem, że
w budżecie gminy pozostały jeszcze środki przeznaczone na dotację,
3) przyznania pożyczki organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na
realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
§9
1. Współpraca pozafinansowa może być prowadzona w szczególności poprzez:
1) publikowanie na stronach Urzędu Miasta informacji o działalności,
2) angażowanie podmiotów Programu do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
3) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
4) organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
5) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań podmiotów, pomocy biurowej itp.,
6) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi,
7) wzajemne informowanie się o planach i kierunkach działalności współdziałanie
w kierunku zharmonizowania tych kierunków,
8) konsultowanie z podmiotami programu i projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
9) przekazywanie informacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych na
realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja pochodząca z budżetu miasta
Zgorzelec,
10) działania wspomagające rozwój partnerstwa w społeczności lokalnej i profesjonalizacji
organizacji pozarządowych,
11) obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec inicjatyw podejmowanych przez
podmioty.
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
§8
Ochrona i promocja zdrowia, idea wolontariatu i pomoc społeczna.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży.
7. Ekologia i ochrona zwierząt.
8. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
10. Wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwój przedsiębiorczości.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozdział VII
Okres realizacji Programu
§9
Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.
Rozdział VIII
Sposób realizacji Programu
§ 10
1.

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na
podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Zgorzelec
na zasadach określonych w ustawie.

2.

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego
konkursu ofert odbywa się na zasadach określonych w ustawie.
Rozdział IX
Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu
§ 11

1.

Określa się planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
Programu w kwocie 1.248.000,00 zł.

2.

Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu
zawierać będzie uchwała Rady Miasta Zgorzelec w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na
2022 rok.
Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
§ 12

1. Miernikami oceny efektywności Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej
Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022 będą:
1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz Miasta
Zgorzelec,
2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec,
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta Zgorzelec na
realizację zadań publicznych,
4) wysokość dofinansowania uzyskanego przez podmioty z innych źródeł w tym ze
środków unijnych.
2. Burmistrz Miasta złoży Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu w 2022 r.
w terminie do 31maja 2023 r.

Rozdział XI
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
§ 13
1. Projekt Programu jest przedmiotem konsultacji prowadzonych z przedstawicielami
organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Zgorzelec, zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Zgorzelec Nr 432/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radą działalności pożytku
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W celu uzyskania ewentualnych uwag i opinii, projekt Programu zamieszczany jest na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec
http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ w zakładce: „Urząd Miasta - Programy”,
http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/index.php?idmp=150&r=r a także na stronie
internetowej Urzędu Miasta: www.zgorzelec.eu
Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
§ 14
1. Komisje konkursowe powołuje Burmistrz Miasta Zgorzelec w drodze zarządzenia celem
opiniowania ofert, składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec.
2. W skład komisji konkursowych wchodzą:
1) przedstawiciele Burmistrza Miasta Zgorzelec,
2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
3) w pracach komisji mogą również uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań objętych
konkursem.
3. W przypadku nie wskazania przez żadną z organizacji osób do składu komisji albo
wyłączenia lub nieobecności członka komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym
składzie.
4. Obsługę administracyjno - biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy Urzędu
Miasta Zgorzelec.
5. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, po
zebraniu indywidualnych opinii członków komisji konkursowej wraz z proponowaną
wysokością dotacji i przedstawia propozycje rozstrzygnięcia Burmistrzowi Miasta
Zgorzelec, który podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu oferty oraz
udzieleniu i wysokości dotacji.
6. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu, który powinien zawierać:

imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
liczbę zgłoszonych ofert,
wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,
wskazanie ofert, które nie odpowiadają warunkom konkursu lub zostały zgłoszone po
terminie,
5) propozycje rozstrzygnięcia,
6) podpisy członków komisji.
1)
2)
3)
4)

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Zasady współpracy mogą być modyfikowane wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa
oraz sytuacja finansowa Gminy.

Przewodnicząca Rady
/-/ Katarzyna Murmyło

