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          - projekt - 
          

 
UCHWAŁA Nr …………………….. 

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 
z dnia ……………..listopada 2014 roku. 

 
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żmigród 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2015 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                           
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska  
w Żmigrodzie uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Żmigród                          

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.   
 

Rozdział I 
Cel główny programu 

 
1. Realizacja Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Żmigród. 
2. Realizacja Gminnej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014 -2018.  
3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i  Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.  
4. Budowanie partnerstwa między samorządem gminnym i organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

5. Zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Żmigród w rozwiązywaniu lokalnych 
problemów.  

6. Uzupełnienie ustawowych zadań własnych Gminy Żmigród, nie objętych przez 
struktury samorządowe poprzez zlecanie zadań publicznych do wykonania 
poprzedzone otwartym konkursem ofert. 

7. Zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Żmigród (dzieciom, młodzieży         
i dorosłym) dostępu do kultury fizycznej, sportu masowego oraz pomoc                
w tworzeniu warunków do jego rozwoju. 

8. Dążenie do umacniania  społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury,           
a w szczególności wsparcie i promocja postaw prospołecznych oraz lokalnych 
inicjatyw społecznych na zasadach pomocniczości i partnerstwa. 

9. Podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy Żmigród. 
10. Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i ich aktywizacja. 
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Cele szczegółowe programu 
  
1. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców 

Gminy, jako element sprawnego i efektywnego zarządzania wspólnotą 
lokalną. 

2. Wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje        
w system demokracji lokalnej, określenie czytelnych zasad w zakresie 
wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  

3. Tworzenie warunków do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. 
4. Integracja organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żmigród. 
5. Intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży.  
6. Promowanie oddolnych inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Żmigród, 

które mogą się organizować w formie stowarzyszeń zwykłych lub innych 
stowarzyszeń. 

7. Promowanie wolontariatu. 
8. Promocja organizacji pozarządowych. 
9. Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności  regionu, 
10. Respektowanie zasad wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju 

Miasta i Gminy Żmigród. 
11. Podejmowanie przez samorząd gminy działań wspierających rozwój 

organizacji pozarządowych. 
12. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym 

promocja spółdzielczości socjalnej. 
 

Rozdział II 
Zasady współpracy 

 

1. Rada Miejska w Żmigrodzie przyjmując dokument, deklaruje wolę współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie: zasada 
pomocniczości, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności. 

2. Równość  wszystkich partnerów wobec siebie, nie tylko samorządu gminnego                          
z organizacjami, ale również między samymi organizacjami. 

3. Budowanie partnerstw oddolnie na poziomie lokalnym, przykładem jest 
Partnerstwo Lokalne „Żmigrodzianie” 

4. Innowacyjność i kompleksowość podejmowanych działań, zaufanie                  
i otwartość. 

5. Koncentracja na rzeczywistych problemach społeczności lokalnej. 
6. Działalność wspomagająca organizacje: technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie. 
Rozdział III 

Zakres przedmiotowy 
 
Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb samorządu lokalnego w oparciu                    

o analizę przedłożonych przez organizacje pozarządowe wniosków do projektu 
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 do   
sfery zadań publicznych gminy, zaliczono: 
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 1.      Kultury fizycznej, sportu i turystyki; 
a) wspieranie organizacji zawodów oraz masowych imprez rekreacyjno- 

sportowych i mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy aktywne uczestnictwo, 

b) wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 
sportowych w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej lub 
osiąganie wyników sportowych. 

  2.   Integracji społecznej; 
a) stwarzanie przyjaznych warunków realizacji imprez i przedsięwzięć       

o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym, 
b) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych. 

  3.    Ograniczania marginalizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 
  4.    Promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień. 
  5.    Wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł      
        zewnętrznych. 

 
Rozdział IV 

Formy współpracy 
 

1. Formy  współpracy określa  art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, do których należą: 
a) zlecanie realizacji zdań publicznych  w formie powierzenia lub wsparcia, 
b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach  działalności, 
c) konsultowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Żmigrodzie w dziedzinach   
    dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
d) konsultowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Żmigrodzie dotyczących   
    sfery zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  
    o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 
e) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli  organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, 
f) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w art. 19a 
ustawy, 
2. Pozostałe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy to: 
a) wspólne planowanie i podejmowanie decyzji, a następnie ich wspólne 
wdrażanie, 

      b) organizacja otwartych spotkań, poszerzenie kręgu partnerskiego, 
      c) umożliwienie organizacjom pozarządowym zamieszczania informacji na stronie 
          internetowej Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie,       

d) ankietowanie potrzeb organizacji pozarządowych ( szkolenia, doradztwo itp.) 
e) prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych i ich aktualizacja, 
f) zbieranie innych źródeł finansowania organizacji pozarządowych poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu, 
g) wspólne szkolenia dla pracowników urzędu zajmujących się współpracą          

z organizacjami pozarządowymi oraz dla organizacji pozarządowych i radnych 
Rady Miejskiej w Żmigrodzie,   

h) udzielanie wsparcia finansowego organizacjom, które będą ubiegały się          
o środki zewnętrzne, jako wkład własny do projektów, 
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i) preferencyjne zasady wynajmowania pomieszczeń i lokali będących               
w zasobach gminy,  

j) pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych, 
k) wspieranie przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych,  
l) udostępnianie organizacjom pozarządowym druków projektów aktów 

prawnych, 
m) informowanie w lokalnych mediach o realizowanych zadaniach publicznych 

przez organizacje pozarządowe,  
      o) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu      
           według ich kompetencji, współorganizowanie szkoleń, konsultacji  
           i konferencji, 

p) udzielanie rekomendacji organizacjom ubiegających się dofinansowanie ze 
źródeł pozabudżetowych oraz funduszy strukturalnych, 

r)   współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,             
           pozabudżetowych, 

s) publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych  
w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka pożytek publiczny oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie www.zmigrod.com.pl,  
pocztą elektroniczną  bądź  tradycyjną.  

 
Rozdział V 

Priorytetowe zadania publiczne Gminy Żmigród 
 

1. Uznaje się, że do zadań priorytetowych, które w 2015 roku będą realizowane 
przez Gminę i podmioty Programu należą: 

 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych : 

- programy profilaktyczne i inne zagadnienia z dziedziny ochrony zdrowia, 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,  

- przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym funkcjonowanie świetlic 
środowiskowych i socjoterapeutycznej, wspieranie stowarzyszeń i wspólnot 
abstynenckich, 

- tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i patologią społeczną, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków, mające na celu zwiększenie świadomości 
społecznej w zakresie konieczności stosowania profilaktyki zdrowego stylu 
życia, zapewniającego utrzymanie dobrego stanu zdrowia, 

- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
prowadzenie w różnych placówkach działań związanych z udzielaniem 
pomocy psychospołecznej i prawnej osobom doznającym przemocy  
w rodzinie, 

- organizowanie pomocy rehabilitacyjnej dorosłym, dzieciom i młodzieży  
z problemami uzależnień, wspieranie rozwoju rodzin, propagowanie idei 
trzeźwości wśród osób uzależnionych i społeczności lokalnej, 

http://www.zmigrod.com.pl/
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- budowanie systemu współpracy w celu przeciwdziałania problemom 
uzależnień i przemocy w rodzinie i środowisku lokalnym. 

  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji: 

- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym organizacja 
imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,  

- organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego 
prowadzonego przez odpowiednie związki sportowe i organizacje.  

- organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 
gminy, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży w formach 
pozaszkolnych, (organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjów w różnych formach), 

 
w zakresie pomocy społecznej: 

- wspomaganie działań związanych z niesieniem pomocy osobom  
i rodzinom, które z różnych przyczyn znalazły się w kryzysowej sytuacji 
życiowej, 

- przeciwdziałanie bezdomności (zapewnienie niezbędnego posiłku oraz 
odzieży),  

- wspomaganie działań w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do 
świetlic socjoterapeutycznej i środowiskowej. 

 
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

- promowanie osiągnięć oświatowych i wychowawczych, prezentowanie 
najciekawszych projektów i programów edukacyjnych oraz wymiana 
doświadczeń zawodowych, 

- wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć o charakterze 
oświatowym, edukacyjnym i wychowawczym, w tym edukacja zdrowotna, 
ekologiczna, historyczna, wiedzy o regionie, problemach społecznych 
Gminy Żmigród, metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym, 

- kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci 
i młodzieży, 

- wspieranie organizowania festiwali, przeglądów, konkursów, olimpiad  
i turniejów,  

 
w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej - integracji społecznej: 

- aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet, przeciwdziałanie bezrobociu 
kobiet i programy wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 

- podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans kobiet 
i mężczyzn, przełamywanie stereotypów dotyczących płci, propagujących 
postawy otwartości, akceptacji i tolerancji, respektowania równych praw 
i szans kobiet należących do grup szczególnie narażonych na 
dyskryminację i wykluczenie, 

- wspomaganie działalności spółdzielni socjalnych. 
     
 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  
           - działania na rzecz kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, 
           - działania na rzecz promocji produktów lokalnych, 
           - organizacja różnorodnych jarmarków, festynów, wystaw historycznych, itp. 
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Rozdział VI 

Okres realizacji programu 
 

1. Program współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  jest programem rocznym  
i obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 

2. Program współpracy jest powiązany z  projektem budżetu  Gminy na 2015 rok. 
 

Rozdział VII 
Sposób realizacji programu 

    
1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego podmioty te mogą zgłaszać do 
Burmistrza Gminy Żmigród. 

2. W celu ewaluacji programu  istnieje możliwość powołania Gminnej Rady 
Pożytku Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego. 

  
Rozdział VIII 

Wysokość środków planowanych  na realizację programu 
 

1. Wysokość środków finansowych planowanych  na realizację zadań 
publicznych w danym roku określa uchwała budżetowa Gminy Żmigród. 

2. W budżecie na rok 2015 zabezpieczone zostaną środki finansowe  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, nie mniejsze niż w roku 
ubiegłym, powiększone o wskaźnik inflacji i wynoszą : 

a) kultura fizyczna i sport         195.000,00 zł 
      b)  ochrona i promocja zdrowia               

     - działania w zakresie zwalczania narkomani,                     20.000,00 zł 
     - działania w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi,       25.000,00 zł 

     c) pozostałe zadania polityki społecznej - integracja,                 26.000,00 zł  
     d) pozostałe zadania z ochrony i promocji zdrowia –   

     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,                      12.000.00 zł 
    e) pomoc społeczna,                                                               23.500,00 zł 

            f) oświata i wychowanie,                                                              7.000,00 zł  
g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,                         5.000,00 zł 

            h) turystyka                                                                                   3.000,00 zł                                                       
 

Rozdział IX 
Sposób oceny realizacji programu 

 
1. Nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie  
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni oraz opublikować               
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród.   
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2. W ramach jawności finansów publicznych możliwość prezentacji sprawozdań 
z realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 
 

Rozdział X 
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 
 
1. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów    
 wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest zadaniem własnym 
gminy, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.). 

2. Projekt programu w dniu 13 października 2014 r. został umieszczony na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie www.zmigrod.com.pl  
oraz w BIP – zakładka – pożytek publiczny, jak również na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego z wyznaczonym terminem do zgłaszania ewentualnych 
uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały został przesłany pocztą 
elektroniczną do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 
Żmigród. 
Ponadto w dniu 27 października 2014 r. odbędzie się debata społeczna                
nad programem ze wszystkimi osobami zainteresowanymi.  

3. Sposób konsultacji aktów prawa miejscowego, jak również rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z podjętej przez Radę  
Miejską Uchwały Nr XLI/317/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.   

 
Rozdział XI 

Tryb powoływania i  zasady działania komisji konkursowych do opiniowania 
ofert w otwartym konkursie ofert 

 
1. Burmistrz Gminy Żmigród w formie Zarządzenia powołuje Komisję 

Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.  
2. W skład komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Gminy Żmigród 

wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego gminy oraz osoby 
reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione                       
w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie, 
art. 15 ust. 2da  cytowanej wyżej ustawy stosuje się odpowiednio. 

3. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić  także, z głosem doradczym,    
osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinie obejmującej zakres       

     zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 
     4.  Uczestnictwo w pracach Komisji i działalność Komisji: 

     a) udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i jej uczestnikom nie przysługuje             
zwrot kosztów podróży, 

http://www.zmigrod.com.pl/
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     b) Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą 
wydania pisemnej opinii o celowości przyznania dotacji podmiotom biorącym 
udział w konkursie. 

  5. Organizacja pracy Komisji: 
a) pracą Komisji kieruje Przewodniczący, 
b) Komisja podejmuje prace, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa 

jej członków, 
c) Komisja rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursu, 

  6. Komisja przystępując do rozpatrywania ofert dokonuje kolejno następujących 
czynności:                                                                                                                                                          
a) zapoznaje się z ofertami, które złożyły podmioty, 
b) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania, 
c) otwiera koperty z ofertami, 
d) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ogłoszeniu           

o konkursie, 
e) odrzuca oferty nie spełniające warunków formalnych określonych                   

w ogłoszonym konkursie lub złożone po terminie, 
f) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki formalne poprzez 

dokonanie indywidualnej oceny w Karcie oceny Merytorycznej ofert, zgodnie 
ze wskaźnikami określonymi w ogłoszonym konkursie, 

g) ustala zbiorcze oceny merytoryczne Komisji poprzez zsumowanie ocen 
indywidualnych i wyliczenie średniej arytmetycznej dla poszczególnych ofert, 

h) opiniuje oferty przedkładając propozycję najkorzystniejszych Burmistrzowi 
Gminy Żmigród.  

7. Forma oświadczenia Komisji i zasady głosowania  
a) wydanie opinii, o której mowa w pkt 4 lit. b poprzedza głosowanie poprzez 

podniesienie ręki, 
b) Komisja podejmuje decyzje większością głosów obecnych, a w razie równej 

liczby oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego, 
  8.    Z przebiegu posiedzenia  sporządza się protokół, który powinien zawierać                                 
w szczególności:  

a) datę i miejsce rozpoczęcia i zakończenia prac Komisji, 
b) imiona i nazwiska obecnych w posiedzeniu członków Komisji, 
c) liczbę zgłoszonych ofert z podziałem na obszary działania, 
d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom formalnym określonym               

w ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonych po terminie, 
e) wyniki przeprowadzonego głosowania, 
f) wskazanie wybranych ofert  na które proponuje się udzielenie dotacji, albo 

stwierdzenie  że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem, 
g) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 
h) podpisy obecnych na posiedzeniu członków Komisji. 
 

 
Rozdział XII 

Postanowienia końcowe 
 

1. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych 
form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone. 

2. Zlecanie realizacji zadań  organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności 
te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się 
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po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że odrębne przepisy 
przewidują inny tryb zlecania, a dane zadanie można zrealizować efektywniej. 

3. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu  
o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 

                         od 1 stycznia 2015 r.  
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