PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GLIWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2010
Wstęp
Priorytetem Samorządu Miasta Gliwice jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
którą
tworzą
jego
mieszkańcy.
Aktywna
współpraca
z organizacjami pozarządowymi
i środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Miastem.
Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi, zwany dalej Programem określa
ramowe zasady współpracy Samorządu Miasta i Organizacji Pozarządowych.
Celami współpracy są:
1. umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
3. wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących
potrzeb,
4. podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania
Organizacji.
Współpraca Samorządu Miasta z Organizacjami jest realizowana poprzez:
1. zlecanie i powierzanie Organizacjom realizacji zadań własnych gminy i powiatu na zasadach
określonych w stosownych aktach prawnych (w szczególności w Ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz w Ustawie o finansach publicznych),
2. budowanie dialogu społecznego, który pozwoli wypracować dobre praktyki,
3. podejmowanie działań realizujących wspólne cele Miasta i organizacji pozarządowych.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Program określa ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Miasta Gliwice
z organizacjami pozarządowymi. W szczególności program określa zakres zadań publicznych zlecanych
i powierzanych Organizacjom.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
b. Organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
c. Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi w 2010 roku wspólnie wypracowany przez Samorząd Miasta Gliwice i Organizacje.
3. Obszar współpracy Samorządu Miasta Gliwice i Organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział II
Formy współpracy
1. Finansowe formy współpracy Samorządu Miasta Gliwice z Organizacjami:
a. powierzanie i wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji;
b. opracowanie systemu pomocy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań
wykonywanych przez Organizacje Pozarządowe;
2. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Miasta Gliwice z Organizacjami:
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a. wsparcie merytoryczne Organizacji przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zgodnie
z jego statutem;
b. prowadzenie i aktualizacja serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;
c. tworzenie i praca wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym, doradczym i opiniującym;
d. konsultowanie dokumentów strategicznych i uchwał Rady Miejskiej dotyczących Organizacji.
3. Inne formy współpracy Samorządu Miasta Gliwice z Organizacjami:
a. publikowanie w internecie informacji istotnych dla Organizacji;
b. wystawianie przez Samorząd Miasta Gliwice opinii i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania
się przez Organizacje o środki ze źródeł zewnętrznych;
c. przekazywanie Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych rocznych
informacji z działalności Organizacji w oparciu o załącznik nr 1 do Programu na wniosek Prezydenta
Miasta Gliwice;
d. organizowanie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych kwartalnych spotkań
z Organizacjami;
e. realizacja wspólnych projektów z organizacjami;
f. pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy z organizacjami z za granicy ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotów działających w miastach partnerskich;
g. organizacja przez Samorząd Miasta Gliwice konkursu na Gliwickiego Lidera Społecznego i Gliwicką
Organizację roku 2009;
4. Działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, którego zakres
czynności obejmuje między innymi:
a. realizowanie polityki miasta Gliwice w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
b. pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Miastem Gliwice.
Rozdział III
Zasady współpracy
Współpraca Miasta Gliwice z Organizacjami odbywać się będzie na zasadach:
a. pomocniczości,
polegającej
na
wspieraniu
działalności Organizacji oraz umożliwianiu
im realizacji zadań publicznych
b. suwerenności stron, co oznacza, że zarówno Miasto Gliwice, jak i Organizacje podejmujące
współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie;
c. partnerstwa, co oznacza, że Organizacje uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych
d. efektywności, co oznacza, że zarówno Miasto Gliwice, jak i organizacje współpracując ze sobą
w wykonywaniu zadań będą dbać, aby zadania te były wykonane z jak najlepszym rezultatem dla
dobra społeczności lokalnej;
e. uczciwej konkurencji, rzetelności i jawności, polegającej na obowiązku wzajemnego
udostępniania przez Miasto Gliwice oraz Organizacje niezbędnych informacji służących
realizacji określonych zadań, oraz realnego szacowania kosztów przedstawionych w ofertach
i harmonogramach.
Rozdział IV
Lista zadań publicznych przewidzianych do realizacji w roku 2010
1. Rada Miejska proponuje wstępną listę zadań publicznych Miasta przewidzianych do realizacji w roku
2010 przez Organizacje:
a. zadania z zakresu kultury i sztuki;
b. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
c. zadania z zakresu sportu i rekreacji;
d. zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
e. zadania z zakresu edukacji;
f. zadania z zakresu promocji zdrowia, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
2. Wszystkie zadania publiczne, określone w ust. 1 niniejszego rozdziału organizowane są na podstawie
konkursów na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.
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3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które
dotychczas były realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie
rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
Rozdział V
Formy wsparcia
1) Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych, może
odbywać się w formach:
a. powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji;
b. wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2) Wsparcie finansowe, o którym mowa w rozdz. II pkt.1 nie może być wykorzystane na:
a. zadania oraz zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 3 500zł;
b. zakup gruntów;
c. działalność gospodarczą;
d. działalność polityczną i religijną.
3) Wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z realizacją zadania, przeznaczone na jego
wykonanie są kosztami kwalifikowanymi i mogą zostać sfinansowane z dotacji (m.in. wynagrodzenie
koordynatora zadania, obsługa księgowa w celu rozliczenia zadania, pokrycie kosztów prowadzenia biura
w celu niezbędnym do realizacji zadania). Wydatki nie mogą obejmować więcej niż 20% wartości
otrzymanej dotacji.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje do 15 marca 2011 roku Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, przedkłada je Prezydentowi Miasta a Prezydent Radzie Miasta
Gliwice i do publicznej wiadomości.
Sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 1. jest przygotowywane w oparciu o:
a. wnioski wypracowane z Organizacjami podczas spotkań kwartalnych,
b. sprawozdania cząstkowe sporządzone przez właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miasta.
Projekt Programu na rok 2011 zostanie przygotowany przez Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Organizacji w szczególności o wnioski
z kwartalnych spotkań z Organizacjami i we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Gliwice.
Rada Miejska na wniosek Prezydenta Miasta uchwala Program Współpracy Samorządu Miasta Gliwice
z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok w terminie do 31 maja 2010.
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