
z dnia II paidziernika 2016 r. 

UCHWALANR ................... . 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 


z dnia 27 paidziernika 2016 r. 

w sprawie przyj~cia " Programu wspolpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarzlldowymi oraz 
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 

puhlicznego i 0 wolontariacie na 2017 rok" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (tj . Oz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pOZytku pub1icznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2016 r., poz. 239 z p6in. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta, 
po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwaly Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr LI/38011 0 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 29 wrzeSnia 2010 r. w sprawie szczeg61owego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pOZytku publicznego i 0 wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych 
dzialalnosci statutowej tych organizacji uchwala sit( co nastt(puje: 

§ 1. "Program wsp61pracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 

wolontariacie na 2017 rok" - stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit( Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjt(cia. 

VCHWAL A 
Die zawtera uchybiell 
fonnaJno-prawnych 
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Zal'</cznik do Uchwal'y Nr ................... . 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 27 paidziernika 2016 r. 

Gminy z pozarzlldowymi oraz podmiotami 
'\'1'mienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o dzialalnosci po:iytku publicznego 

i 0 wolontariacie na 2017 rok" 

§ 1. Wst~p 

wspolpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
o mowa wart. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 pOZytku publicznego 
i 0 wolontariacie, elementem lokalnej polityki okresla zasady i kierunki wspolpraey 

samorzqdowych Gminy Pyskowice z tymi organizacjami. 

2. lIekroc w niniejszym mowao: 

1) ustawie - naleZy przez to rozumiec ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 

wolontariacie U. z 20] 6r, poz. 239 z poin. 

galliz;;tcJ:ach pozarzqdmvyeh - naleZy przez to organizacje pozarz</dowe oraz podmioty, 0 

ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy, 

programie - rozumie prze to Gminy z pozarzqdowymi 
oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku 
pubJicznego i wolontariac ie na 2017 r". 

§ 2. Postanowienia ogolne 

Program okresla: 

1. Cel i cele szc;zeQo·to programu. 

2. wspolpracy z organizaejamL 

3. Zakres przedmiotowy. 

4. Fonny \ll""Al'",..",-." 

5. zadan priorytetowych do realizacji w sferach dzialan 
publicznyeh na 2017 rok przez organizacje pozarz</dowe. 

6. Okres realizacji programu. 

7. Spos6b programu. 

8. srodk6w planowanyeh na real programu. 

9. oeeny programu. 

10. Informaeje 0 sposobie tworzenia programu oraz 0 przebiegu konsultaeji. 

11. Tryb powol'ywania i dzialania do opiniowania w otwartyeh 
konkursaeh ofert. 

§ 3. eel glowny i cele szczeg610we programu 

I.Celem zasad wsp6lpraey Gminy Pyskowiee 
z ich roli w zadan publieznyeh, 

przez nie dzialan na rzecz zaspakajania 

2. Cel okres!ony w ust. 1 realizowany poprzez cele szc;zego'tovve 
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1) rozwijanie i podtrzymywanie partnerstwa pomi~dzy Gminq, a organizacjami oraz 
wykorzystywanie ich w zaspokajaniu 

2) warunk6w aktywnosci mieszkanc6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w, 

3) wzmocnienie i organizacji i zapewnienie im r6wnych z innymi podmiotami szans w realizacji zadan 
publicznych poprzez wspieranie i powierzanie im zadan, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich 
srodk6w na ich realizacjy, 

4) integracja organizacji z terenu Gminy, 

otwarcie na innowacyjnosc, konkurencyjnosc poprzez pozarzqdmvym 
indywidualnego wyst~powania z ofertami realizacji projekt6w zadan publicznych, kt6re obecnie 
prowadzone sq przez 

§ 4. Zasady wspolpracy 

Wspotpraca Gminy Pyskowice z organizacjami opierac siy na zasadach: 

1) udziela pomocy organizacjom w realizacji zadan publicznych, uzasadnionej 
potrzebami wsp6Jnoty lokalnej, w zapewniaj'lcym ich wykonanie w ekonomiczny, 
profesjonalny i terminowy, 

2) suwerelU10sci stron zachowania oraz 
autonomia, w granicach przyznanych przez prawo, 

3) 

zadan 
z 

nnjrnr'"r" Gminy i organizacji na obopolnych 
stron, podstaw'l podejmowanych dzialan 

oraz pozosta!ych proces6w 
organizaeji, 

z 
zwi'lZanych 

4) efektywnosci okreslenie przez Gminy Pyskowiee i organizaeje jak 
osi'lgania zakladanyeh eel6w i koniecznosci ieh realizaeji oraz dqzenie 
wynikow w zakresie wsp61praey oraz kosztow z tym 

sposobu 
najlepszych 

5) konkureneji - wszystkie podejmowane przez Gminy oraz 
zadaii publicznych w obszarze pOZytku publicznego powinny 

dzialania przy 
na rownych dla 

stron i obiektywnych zasadach oraz powinny byc w sposob niebudzqcy 
wqtpliwosci co do przejrzystosci dzialan i proeedur, 

jawnosci zachowanie podejmowanych dzialan oraz informowanie 0 dzialalnosci, 
projektaeh, srodkach finansowych, zmianach itp. 

§ 5. Zakres przedmiotowy programu 

Na podstawie zdiagnozowanych ustala nastypujqey zakres przedmiotowy 
programu: 

I. W obszarze oehrony zdrowia i pomoey C"nr"""'7n 

1) uslugi pieiygniarsko-pielygnacyjne i rehabilitaeyjne, 

2) ustugi paliatywno-hospicyj ne, 


3) z dziecmi i mtodziezq, 


4) Przeciwdzialania Narkomanii, 


5) przedsiywziyc w zakresie edukacji nt. udzielania pierwszej pomoey przedmedycznej, 


6) zapewnienie schronienia, i pomocy osobom bezdomnym oraz w wychodzeniu 

z bezdomnosei. 

2. W obszarze 	 kultury fizyeznej: 

1) szkolenie dzieci 	i mlodzieZy w szezegolnosei w dyscyplinach sportowych: piJka noma, pHka siatkowa, 
taekwon-do, tenis stolowy, wspinaczka sportowa, 
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2) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych innych przedsiywziyc promuj<j.cych fizyczn<j., 
rozgrywek, zawod6w do sportowego. 

3. W obszarze kuttury i sztuki: 

I) 

§ 6. wspolpracy 


Wspolpraca Gminy Pyskowice obejmowac 


I. Wspo!praca pozafinansowa. 

I) Wzajemne o planowanych kierunkach dzialan poprzez publikowanie istotnych informacji 
na internetowej Urzydu Miasta Pyskowice udzial 
w Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji 

2) Prowadzenie internetowego informatora skierowanego do lokalnie dziaiaj<j.cych organizacji. 

3) Wsparcie infrastrukturalne w inicjowaniu i prowadzeniu z udzialem 
mieszkancow Gminy poprzez nieodplatne, doraine udostypnianie stosownyeh 
byd<j.cych w zasobach oraz srodkow teehnieznyeh, na zasadaeh okreslonych przez Burmistrza 
Miasta. 

4) udostypnianie materialow zwi<j.zanych ze wsparciem oraz powierzeniem wykonywania zadan 
publicznyeh. 

informaeji 0 mozliwoseiaeh uczestniezenia w i oraz 
pozyskiwania srodk6w finansowyeh na realizaejy zadafl publieznych z innyeh zr6del niz budzet Gminy 
Pyskowice. 

6) organizacji pozarz<j.dowyeh w praeach konkursowych, eelem opiniowania 
ofert zlozonych w otwartyeh konkursaeh ofert. 

7) Konsultowanie Z organizaejami projektow aktow normatywnyeh i prawa w 
dziedzinach dotyeZ<j.cych dzialalnosci statutowej tych organizaeji, z uchwal<j. Nr LI/38011 0 Rady 
Miejskiej w Pyskowicaeh z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie konsultowania z 

i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publieznego i 0 wolontariacie projektow aktow prawa 
miejscowego w dziedzinach dotycZ<j.cych dzialalnosci statutowej tyeh 

Ul<l7n\/rnWspareie integruj<j.eyeh lokal ne i ich liderow wokol zadan dla 

srodowiska. 


9) Udzielania pomoey przez pracownikow Urzydu Miejskiego 
w Pyskowicaeh. 

10) Promoeja w lokalnych mediach i za posrednictwem internetu akcji "I % podatku" 

11) Mozliwosc przez pozarz'ldowe w swyeh materialach promoeyjnyeh 

herbLi zgodnie z zasadami przyjytymi Uchwat<j. Miejskiej 


2. Wspolpraca finansowa. 

Wspolpraca finansowa bydzie zadafl i srodk6w na 
zadan poprzez: 

1) wspieranie zadan publicznych udzielanie dotacji celowej dla organizacji pozarz<j.dowych na pokrycie 
ezysciowyeh koszt6w zadania, 

2) zadan publicznych i udzielanie eelowej dla organizacji pozarz<j.dowych na pokrycie 
eatkowitych koszt6w realizacji 

§ 7. Katalog zadan priorytetowych przewidzianycb do realizacji w poszczeg61nych sferach dzialan 
publicznych na 2017 rok przez organizacje pozarzildowe 

I. W oehrony i pomoey spolecznej: 


\) pielygniarsko-pielygnaeyjne i rehabilitacyjne, 
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2) uslugi paliatywno-hospicyjne, 


3) prowadzenie Ir\U"'7mClf'n Z dziecmi i mlodziezq, 


4) Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii, 

organ i zacj a w zakresie edukacji nt. udzielania pomocy przedmedycznej, 

zapewnienie opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu 
z bezdomnosci. 

2. W zakresie upowszechniania kultury 

I) szkolenia i mlodziei:y w dyscyplinach sportowych: pi!ka nozna, pilka siatkowa, tenis stolowy, 
taekwon-do, sportowa, 

2) 	 imprez i innych promujqcych kultur~ 


organizacja rozgrywek, zawod6w sportowych, przygotowanie do wsp6lzawodnictwa sportowego. 


3. W zakresie i sztuki: 


I) kulturalno-artstyczne. 


§ 8. Okres realizacji programu 


realizowany w okresie od I 2017 roku do 31 2017 roku. 


§ 9. Sposob realizacji programu 


1. Realizatorem programu ze strony wladz samorz'ldowych Sq: 

I) Rada i jej Komisje w zakresie: 


a) okreslania obszar6w wsp6Jpracy z organizacjami pozarz'ldowymi, 


b) uchwalania programu, 


c) zapewnienia srodk6w na ich realizacj~. 


Burmistrz Miasta w zakresie: 


a) przygotowania programu, 


b) powolywania komisji konkursowej, 


c) oglaszania konkurs6w na zadan pubJicznych i udzielania dotacji, 


d) kontroli realizacji 


2. Realizatorami programu ze strony trzeciego sektora S'l pozarz'ldowe. 

3. ~r""r(>." jest 	 z ustalonymi poprzez okreSlone w § 5. 

§ 10. Wysokosc srodk6w planowanycb na realizacj~ programu 

Wydatki zwiqzane z realizacj'l o kt6rych mowa w zostan'l 
w budzecie Gminy Pyskowice na 2017 rok. "'AV""" srodk6w planowanych na 
2017 roku wynosi 481700,00 21.. 

§ 11. Spos6b oceny realizacji programu 

1. Burmistrz Miasta Pyskowice dokonuje kontroJi i oceny realizacji zadania lub 
organizacji na zasadach okreslonych w ustawie. 

2. Miernikami oceny 

1) srodk6w flnansowych pozarzqdowym z budzetu Gminy Pyskowice 
na realizacj~ zadafl 

udzial srodk6w wlasnych organizacji pozarz'ldowych w realizacji zadan publicznych zleconych 
w drodze konkurs6w lub trybie pozakonkursowym, 
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3) liczba zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe, z wyszczeg61nieniem zadan 
zleconych w drodze konkursow ofert lub trybie pozakonkursowym, 

liczba otwartych konkurs6w 

5) liczba ofert przez organizacje na publicznych, 
z wyszczeg61nieniem ofert ziozonych w drodze konkurs6w ofert i w trybie UULcar..',,, 

6) liczba umow zawartych z pozarzqdowymi na realizacjy zadan publicznych, 

liczba organizacji pozarzqdowych, ktorym zlecono realizacjy zadan publicznych, 

8) formy i zakres 0 charakterze pozafinansowym z 

3. Mierniki efektywnosci zadan zlecanych organizacjom wskazane w ofertach 
w okreslonym w § 6 ust. 2. 

§ 12. Informacje 0 sposobie tworzenia programu oraz 0 przebiegu konsultacji 

utworzony zostal na podstawie m.in. 

2. Projekt programu by! przedmiotem konsultacji z mieszkancami oraz organizacjami pozarzqdowymi 
funkcjonujqcymi na terenie Gminy, z nr U/380110 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 
wrzesnia 2010 r. w szczegolowego konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi i 
podmiotami wymienionymi wart. 3 liSt. 3 ustawy z dnia 24 2003r. 
o pozytku publicznego i 0 wolontariacie projekt6w aktow prawa 
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji. Przebieg konsultacji byl nastypujitcy: 

- informacja 	 z propozycjit wsp61pracy w zakresie tworzenia programu ukazala siy na stronie 
intemetowej w L.G""a,j\.,c; dla organizacji nfY'<>r'7<>n 

§ 13. powolywania i zasady dzialania Komisji konkursowej do opiniowania ofert 
w otwartycb konkursach ofert 

I. Czlonkowie komisji konkursowej i jej przewodniczqcy powofywani sq przez Burmistrza Miasta 
Pyskowice. 

2. Komisja przygotowuje ogloszenia konkursowe, bada i opiniuje na zadan publicznych 
oraz przedklada Burmistrzowi Miasta Pyskowice propozycje wyboru ofert oraz propozycje podziatu srodk6w 
finansowych, na proponuje udzielenie dotacji. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy. 

4. Posiedzenia Komisji zwoluje ... r·" ....uUlnnU'7<;!c·V lub osoba przez niego upowaZniona, 

5. Posiedzenia odbywajq przy obecnosci co najmniej 3 os6b z jej 

6. Posiedzenia Komisj i sit posiedzeniami zamkniytymi bez udziaru z zastrzezeniem ust. 13. 

7. Komisja 	 w gtosowaniujawnym, wiykszosciq UH''''/l\N 

8. W przypadku gtosowania, kt6rego wynikiem r6wna i10sc glos6w za i decydujqcym gios 
Przewodniczitcego. 

9. moze korzystac z wiedzy ekspert6w w przypadkach wymagaj'lcych 
dodatkowych 

10. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisj'r nast'rpuje w terminie wskazanym w ogltoS:len 

11. Komisja po otwarciu kopert z ofertami ustala, kt6re z nich warunki formalne okreslone w 
ustawie 0 dzialalnosci i 0 wolontariacie oraz w ogloszeniu 0 konkursie, 

12. Ocena formalna ofert dokonywana przez Komisjy poprzez dla oferty 
formularza. 
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13. Komisja moze wezwac oferenta (telefonieznie, pisemnie, itp.) do zlozenia w okreslonym terminie 
dodatkowyeh kt6re powinny zostac w protokole. W przypadku nie zlozenia 
dodatkowyeh wyjasnien mimo ze nie zawiera blyd6w formalnyeh nie dalej rozpatrywana. 

14. Komisja przy oeenie kieruje siy kryteriam i: 


"n"tp,'''7rI'' finansowe, konkursowym. 


15. Oeena ofert dokonywana jest indywidualnie przez ezlonk6w Komisji poprzez przyznanie punkt6w na 
formularzu. 

16.0eeny Komisji stanowi suma punkt6w przyznanyeh ofereie przez ezlonk6w Komisji. 
Ostateezna oeena wynika ze sredniej arytmetyeznej indywidualnyeh oeen ezlonk6w Komisji. Oferta, ktora 

mniej niz 10 punktow wynikaj'leyeh ze sredniej arytmetyeznej, odrzueona. 

17. Za najkorzystniejsz'l oferty uznana oferta, ktora uzyskala najwiyksz'lliezby punkt6w. 

18. Komisja Burmistrzowi Miasta propozyejy dokonania podzialu zadan 
i powierzeniaiwspareia kazdej z wyodrybnionyeh ezysei wielu oferentom. Komisja po dokonaniu oeeny 
merytoryeznej sporzqdza opin!y na temat ofert, ktore uzyskaly co najmniej 10 punkt6w. Komisja moze 

do realizaeji ofert lub z nieh. 

19. Z kazdego konkursu Komisja "....r'r7'''' siy protok61, ktory powinien zawierac m.in.: 


- nazwy zadania, 


- sklad 


zgloszonyeh ofert, 

wskazanie ofert, kt6re nie spelnily wymog6w formalnyeh, 

wskazanie ktore spelnily wymogi formalne w z ezym 	 do dalszej oeeny, 

ofert, 

- informaejy, ktore z ofert 	 do dotowania, a ktore odrzuca wraz z uzasadnieniem 
dokonanego wyboru, 

propozyeje '-'V'~L."'''''' srodk6w finansowyeh, 

- podpisy ezlonk6w 

20. Przewodnicz'lcy Komisji niezwloeznie przekazuje 	 Miasta protok61 z konkursu 
propozyejy srodk6w finansowyeh wraz z formularzami ocen. 
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UZASADNIENIE 

Projekt uchwaly jest obowi~zku jaki naklada na ustawa z dnia 24 

2003 roku 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie. Zgodnie z w/w Gmina zobowi~zana do 

wsp61pracy miasta z organizacjami oraz innymi podmiotami 

prowadz~cymi dzialalnosc pOZytku publicznego, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 wspomnianej ustav,y. 

okresla m.in. wsp6tpracy z oraz 

priorytety zadan publicznych, ktore b~d~ realizowane w 2017 roku. Program rna na celu ksztaltowanie w 

ptpirh,'urrl\r wspolpracy z pozarz~dowymi. Ma rowniez "~'_"'lU" w zakresie 

wytyczonych obszarow wspolpracy oczekiwania zarowno organizacji jak i Gminy. 
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