Uchwała Nr XVII/558/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 lipca 2008 r.
w sprawie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice oraz Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej
Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:
§1
"Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009" w brzmieniu jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz na tablicy ogłoszeń Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/558/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 lipca 2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GLIWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2009
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. Podstawowymi
efektami takiej współpracy powinny być:
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.
Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi określa ramowe zasady
wspierania przez Samorząd Miasta działań organizacji pozarządowych poprzez zlecanie
i powierzanie takim organizacjom realizacji ustawowych zadań 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).
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego
systemu szeroko rozumianej polityki społecznej, realizowanej przez Samorząd Miasta.
2. Program określa ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Miasta
Gliwice z organizacjami pozarządowymi. W szczególności program określa priorytety zadań
zlecanych i powierzanych takim organizacjom, których realizacja związana będzie
z udzieleniem pomocy publicznej.
3. 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 2009 roku realizowany przy pomocy Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych.
4. Współpraca Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach:
a. pomocniczości, co oznacza, że Miasto Gliwice będzie powierzać swoje zadania publiczne
organizacjom, a organizacje te będą wykonywać je w sposób profesjonalny, efektywny i
terminowy;
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 zespół określonych postaw, norm i zachowań, opartych na
wzajemnym uznaniu, respektowaniu oraz poszanowaniu praw i obowiązków w trakcie
realizacji wspólnych zadań;
d. efektywności, co oznacza, że zarówno Miasto Gliwice, jak i organizacje współpracujące
ze sobą w wykonywaniu zadań będą dbać, aby zadania te były wykonane z jak
najlepszym rezultatem dla dobra społeczności lokalnej;
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e. uczciwej konkurencji i jawności, określających kryteria w systemie komunikowania
się, polegające na obowiązku udostępnienia przez Miasto Gliwice oraz organizacje
na zasadzie wzajemności, niezbędnych informacji służących realizacji określonych
zadań.
5. 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. Podstawową formą współpracy Samorządu Miasta Gliwice z Organizacjami jest zlecanie na
drodze konkursów ogłaszanych przez Prezydenta Miasta realizacji zadań Organizacjom poprzez:
a. powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;
b. wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
2. W ramach współpracy Samorząd Miasta Gliwice i Organizacje informują się wzajemnie
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, w celu zharmonizowania tych kierunków,
poprzez:
a. publikowanie przez Samorząd Miasta Gliwice istotnych dla Organizacji informacji
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice” oraz na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
b. udostępnianie Organizacjom Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jako
miejsca spotkań i wymiany informacji;
c. udział przedstawicieli Organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji
Rady Miejskiej;
d. przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych
w danym roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale I, pkt. 5.
Programu), których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające
z Programu;
3. Inne formy współpracy Samorządu Miasta Gliwice z Organizacjami obejmują
w szczególności:
a. udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje, których
tematyka wiąże się z Programem;
b. publikowanie w Internecie informacji o możliwościach pozyskania przez Organizacje
środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Miasta
Gliwice;
c. podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności
funkcjonowania Organizacji;
d. udostępnienie Organizacjom materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem
realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert;
e. stworzenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach działu dotyczącego
ważnych informacji dla Organizacji Pozarządowych, gdzie za przygotowanie informacji
oraz kontrolę aktualności odpowiedzialne będą bezpośrednio organizacje;
f. przekazywanie do Urzędu Miejskiego rocznych merytorycznych sprawozdań
z działalności Organizacji;
g. organizowanie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych kwartalnych spotkań
z Organizacjami, w celu omówienia ich bieżących spraw;
h. współpracę z Organizacjami przy organizacji projektów partnerskich.
Rozdział III
Zasady współpracy
Zlecanie realizacji zadań przez Samorząd Miasta Gliwice organizacjom
w szczególności te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe.

obejmuje
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Rozdział IV
Lista zagadnień priorytetowych
1. Rada Miejska w Gliwicach na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu Miasta Gliwice
(wykazanych m.in. w Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku
2022), wniosków corocznie składanych przez Organizacje Samorządowi, a także na podstawie
dotychczasowego przebiegu współpracy z Organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych,
których realizacja w roku 2009 przez partnerów Programu jest najpilniejsza, należy:
a. wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych;
b. upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży;
c. przeciwdziałanie odrzuceniu, izolacji i marginalizacji społecznej;
d. podejmowanie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
e. rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic
środowiskowych, klubów i kół zainteresowań, pracy pedagogów ulicznych itp.);
f. działalność kulturalna, w szczególności jej alternatywne i niekomercyjne formy;
g. wspomaganie
rozwiązywania
problemów
osób
starszych,
niepełnosprawnych
i przewlekle chorych;
h. realizacja programów profilaktycznych związanych z ochroną zdrowia;
i. ochrona środowiska naturalnego;
2. Lista zagadnień wymienionych w punkcie 1. stanowi wyjściową informację dla partnerów Programu o
podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2009, jednak nie stanowi jedynego kryterium
podjęcia współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Gliwice a Organizacjami. Szczegółowa lista
kryteriów będzie precyzowana każdorazowo w ogłoszeniach konkursów ofert na realizację zadań
publicznych Miasta.
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
Lista zadań publicznych przewidzianych do realizacji w roku 2009
Na podstawie listy zagadnień priorytetowych jak w Rozdziale IV, pkt 1. niniejszego Programu
Współpracy, Rada Miejska proponuje w szczególności następującą, wstępną listę zadań
publicznych Miasta przewidzianych do realizacji w roku 2009 przez organizacje pozarządowe:
Zadania z zakresu kultury i sztuki
Wspieranie inicjatyw twórczych we wszystkich dziedzinach sztuki, a w szczególności
przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. organizowanie wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych i innych działań z zakresu sztuk
wizualnych, organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach,
wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach;
b. organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych prezentujących różne gatunki
twórczości muzycznej;
c. wspieranie inicjatyw i organizowania przedsięwzięć, spotkań, konferencji oraz przeglądów
twórczości amatorskiej z zakresu sztuk plastycznych, muzycznych, tanecznych, literackich,
teatralnych, filmowych, multimedialnych;
d. edukacja kulturalna;
e. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, w tym: periodyków, książek,
katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
f. upowszechnianie czytelnictwa;
g. działania interdyscyplinarne;
h. informowanie o wydarzeniach kulturalnych;
i. prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą;
j. promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem miasta
i regionu;
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k.

organizacja przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową miasta
oraz jego tożsamość;
Zadania z zakresu sportu, turystyki i rekreacji

1.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. prowadzenie zajęć treningowych;
b. organizowanie zgrupowań sportowych;
c. udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych;
d. bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego;
2. Upowszechnianie sportu i rekreacji.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym;
3. Upowszechnienie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. imprezy turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, górskie, marsze na orientację);
b. organizowanie konkursów, turniejów na temat wiedzy krajoznawczo-turystycznej;
c. spotkania, prelekcje, wieczornice turystyczne;
d. specjalistyczne kursy i szkolenia;
4. Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. organizacja powszechnych zajęć sportowych z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia na
terytorium miasta w różnych dyscyplinach;
b. organizacja zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych w szkołach wszystkich
typów na terenie Miasta Gliwice;
c. udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim rozgrywanych w ramach
współzawodnictwa szkół oraz innych imprezach rekreacyjnych i sportowych;
d. szkolenie dzieci i młodzieży gliwickich szkół w różnych dyscyplinach sportowych;
e. organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez uczniowskie kluby
sportowe;
Zadania z zakresu edukacji
1.

1.

2.

Wychowanie dzieci i młodzieży.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. propagowanie wśród młodzieży pozytywnych wzorców, tolerancji i postaw demokratycznych;
b. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań;
c. profilaktyka zagrożeń;
d. szkolenie młodzieżowych liderów;
e. tworzenie grup wsparcia i mediacji;
f. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich
i patologicznych;
g. organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych;
h. propagowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży, w szczególności
kreowania postaw przedsiębiorczych;
Edukacja regionalna.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. konkursy o tematyce regionalnej;
b. projekty edukacyjne o tematyce regionalnej;
c. występy zespołów folklorystycznych/regionalnych, organizowanie takich występów;
d. organizacja wycieczek po regionie dla dzieci i młodzieży – edukacja w zakresie kultury, historii i
geografii regionu;
Edukacja europejska.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. wymiana międzynarodowa – kolonie, spotkania, warsztaty edukacyjne;
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b.
c.

organizacja konkursów wiedzy z zakresu integracji europejskiej, umożliwiających kontakty rówieśnicze
z zagranicą na terenie instytucji europejskich;
propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów i nauczycieli;
Zadania z zakresu promocji zdrowia, ochrony zdrowia i pomocy społecznej

1. Pomoc i rehabilitacja dla osób najbardziej dotkniętych przez los.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, dla rodzin
wielodzietnych, dla osób opuszczających zakłady karne oraz rodzin osadzonych;
b. organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin
wielodzietnych;
c. organizacja i udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności rehabilitacja
społeczna;
d. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla
osób skierowanych do domów pomocy społecznej;
e. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6 całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców;
f. udzielanie schronienia, opieki, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
bezdomnym;
g. udzielanie usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych w miejscu ich zamieszkania,
nieobjętych pielęgniarską opieką długoterminową;
h. dożywianie dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. organizacja leczenia skierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin;
b. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych;
c. organizacja działań skierowanych do osób uzależnionych-bezdomnych przebywających
w schronisku;
d. organizacja działań profilaktyczno-wspierających dla abstynentów;
e. prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
f. prowadzenie programów szkoleniowych z zakresu choroby alkoholowej dla różnych grup
zawodowych;
g. prowadzenie programu pedagogów ulicznych.
3. Promocja zdrowia.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
a. prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia w szkołach;
b. organizacja programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia dla mieszkańców miasta;
c. wspieranie wszelkich inicjatyw promujących zdrowy tryb życia;
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gliwicach, które współpracują z Organizacjami
przedstawią Prezydentowi Miasta projekt Programu na kolejny rok.
2. Projekt Programu jest przygotowywany we współpracy z Organizacjami, reprezentowanymi przez
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Rada Miejska na wniosek Prezydenta Miasta uchwala Program Współpracy Samorządu Miasta
Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok w terminie do 31 maja 2009 roku.
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