
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice w roku 2023 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

  

 

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Piechowice w roku 2023 z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

 

 

     Roczny „Program współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami 

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

publicznego i wolontariacie na 2023 rok”, określa w perspektywie rocznej cele, zasady, 

przedmiot, jak również obszary i priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach 

współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z w/w podmiotami, działającymi na jej terenie, na 

rzecz mieszkańców. Stanowi on istotny element lokalnej polityki społecznej oraz finansowej 

Gminy.  

     Niniejszy dokument ma na celu wprowadzenie czytelnych i jasnych rozwiązań w sferze 

pożytku publicznego i zapewnienie organizacjom jak najlepszych warunków do działania. 

 

§ 1 

 

Postanowienia  ogólne : 

 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 

r. poz. 2490.), 

2. Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Miejskiej 

Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  w roku 2023. 

3. Podmiotach Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490). 

4. Zadaniach publicznych  -  rozumie się przez to sferę zadań publicznych określonych w 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490). 

5. Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o  

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 

2490). 

6. Gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską Piechowice, 

7. Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 

2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490). 

8. Dotacji – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 221 z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 

1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.). 



 

 

9. Komisji - rozumie się przez to Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta 

Piechowice, o której mowa w  art.15  ust. 2a  –  2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2490). 

§ 2 

Cel główny i cele szczegółowe Programu: 

 

1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                    

oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice,  

z jednoczesnym uznaniem roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 

społeczności lokalnej oraz wola kształtowania współpracy z Organizacjami. 

 

2. Cele szczegółowe: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę    

 lokalną, 

2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, 

3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej, 

4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych, 

5) wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa, 

6) budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami  

 pozarządowymi, 

7) wspieranie działań organizacji na rzecz społeczności lokalnej, 

8) udoskonalenie zadań własnych Gminy poprzez włącznie do ich realizacji organizacji  

9) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców 

10) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 

 

§ 3 

Zasady współpracy 

  

Współpraca pomiędzy Gminą a Organizacjami odbywa się na zasadach:  

1. partnerstwa  -  w którym  organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach   

i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych 

przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, 

tworzeniu programów oraz w wykonywaniu zadań publicznych,  

2. pomocniczości  –  zgodnie  z którą Gmina współpracuje z Organizacjami, umożliwiając  im 

realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

3. efektywności – w myśl której Gmina i Organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie 

najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych,  

4. jawności  -  zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nim  Organizacjom 

informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić 

przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań 

publicznych,  

5. suwerenności stron - oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności względem 

siebie podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i 

rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

6. uczciwej konkurencji  –  w myśl której Gmina i Organizacje zakładają kształtowanie 

przejrzystych zasad współpracy, opartych na równym traktowaniu wszystkich podmiotów 

ubiegających się o możliwość realizacji zadań publicznych. 

7. Równości szans i dostępności.  



 

 

§ 4 

Zakres przedmiotowy współpracy 

  

Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sposób finansowy i pozafinansowy w 

strefie zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2490) o ile zadania te są zadaniami własnymi Gminy poprzez:   

1. Realizacja zadań publicznych o których mowa w § 5 Programu,  

2. Uzupełnianie działań, które prowadzą do rozwiązywania ważnych problemów Gminy,  

3. Tworzenie nowych działań w celu zwiększenia efektywności rozwiązywania    

     problemów społecznych.           

 

§ 5 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

1. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o 

których mowa  w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), 

w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy. 

 

2. Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania: 

 

1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia  

           a. popularyzowanie idei zdrowego trybu życia 

           b. realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w środowisku   

               nauczania  i wychowania 

           c. wspieranie idei działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

2) zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

           a. organizowanie i promowanie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży 

           b. działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w formie  

               obozów, kolonii i półkolonii  

           c. wspieranie idei spotkań dzieci i młodzieży 

           d. wspieranie integracji środowisk seniorów 

3) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku       

     dziecięcym i młodzieżowym 

            a. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  

               udziału w nich dzieci i młodzieży 

            b. szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych 

            c. organizowanie zawodów sportowych na terenie Gminy 

            c. wpieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania  

                czasu wolnego dzieci i młodzieży 

            d. wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów  

              turystycznych Gminy i okolic 

4)  kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz propagowanie tradycji 

            a.   organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy 

            b.   wspomaganie rozwoju kultury i sztuki 

            c.   edukacja kulturalna wśród mieszkańców Gminy 

            d. organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz   

            krajowym. 

5)  w zakresie turystyki i krajoznawstwa 



 

 

           a. popularyzacja wiedzy z zakresu ekologii i turystyki 

           b. organizowanie rajdów turystycznych 

           c. organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży 

6)  ratownictwa i ochrony ludności, porządku i bezpieczeństwa publicznego 

7)  działalności wspomagającej rozwój wspólnoty lokalnej 

           a. organizowanie imprez integrujących różne środowiska 

           b. działania na rzecz małych wspólnot 

8)  oświaty i edukacji 

9)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

           a. organizowanie zajęć dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych  

           b. wspieranie idei edukacji  

10) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

            a. organizowanie konkursów i popularyzowanie wiedzy proekologicznej. 

b. prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony        

    środowiska oraz kształtowaniem zachowań prośrodowiskowychy, 

11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 

 

§ 6 

Okres realizacji programu i wysokość środków planowanych na realizację 

 

Program realizowany jest od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Gmina w ramach 

uchwalonego programu na rok 2023 przeznacza środki finansowe  szczegółowo określone w 

uchwale budżetowej. 

 

§ 7 

Formy współpracy finansowe i pozafinansowe 

  

   Gmina Miejska Piechowice podejmuje współpracę w formach” 

1. Finansowych  

1) wspierania realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji, na 

dofinansowanie ich realizacji  organizacjom pozarządowych, finansowanych z 

budżetu  Gminy, na zasadach określonych w ustawie, 

2. Pozafinansowych:   

1) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, 

2) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery działań 

publicznych o której mowa w art. 4 ustawy, 

3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

realizowanych zadaniach, 

4) udzielania wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego, 

5) doradzaniu i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje środków ze źródeł 

innych niż Gmina, 

6) umożliwienie dostępu do lokali oraz wyposażenia do działalności organizacji 

7) promocję działalności organizacji. 

 

 

 



 

 

§ 8 

Sposób realizacji programu 

 

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji odbywa się na 

podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Piechowice 

na zasadach określonych w ustawie. 

2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piechowicach prowadzona jest zakładka 

dotycząca organizowanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz ich 

rozstrzygnięć. 

3. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartych 

konkursów ofert odbywa się na zasadach określonych w ustawie. 

4. Podmiot Programu realizujący zadania publiczne zobowiązany jest do zamieszczania 

informacji o współfinansowaniu ze środków Gminy podejmowanych działań we 

wszystkich materiałach promocyjnych. 

 

§ 9 

Sposób oceny realizacji programu 

 

1. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące w szczególności:  

1) liczby otwartych konkursów ofert,  

2) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkursów, 

3) wysokość kwot udzielonych dotacji,  

4) liczby Organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy, w oparciu o  

 dotacje,  

5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje w  

 realizację zadań publicznych na rzecz Gminy, 

6) liczby beneficjentów biorących udział w realizowanych  przez  Organizacje  zadaniach  

 publicznych, 

7) liczba nowopowstałych Organizacji,  

8) liczba Organizacji wspieranych pozafinansowo,  

9) ilość zadań zorganizowanych wspólnie z innymi Organizacjami.  

 

2. Burmistrz Miasta Piechowice nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany 

przedłożyć Radzie Miasta Piechowice sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. 

 

§ 10 

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

 

1. Roczny program tworzony jest na podstawie działań planowanych przez Gminę Miejską 

Piechowice zadań publicznych do realizacji w trybie ustawy oraz po przeprowadzeniu 

konsultacji. 

2. Konsultacje przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną regulaminie konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr 207/XXXIV/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Miejskiej Piechowice. 

3. Informacje o wynikach konsultacji Burmistrz Miasta Piechowice podaje do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta w 

Piechowicach. 



 

 

4. Po przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz Miasta Piechowice przedkłada stosowny 

projekt Programu w terminie umożliwiającym jego uchwalenie przez Radę Miasta 

Piechowice przed 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

 

§ 11 

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach ofert 

 

1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych  

Burmistrz Miasta Piechowice powołuje Komisję konkursową w celu opiniowania 

złożonych ofert  

1)  W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu 

terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki. 

2)  W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób 

wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 

biorące udział w konkursie. 

3)  Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: 

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub 

c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na 

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; 

zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) 

4)  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1491 i poz. 

2052 oraz z 2022 r. poz. 1301.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

2. Tryb naboru przedstawicieli organizacji na Przewodniczącego i Członków Komisji 

Konkursowych Urzędu Miasta w Piechowicach określa Burmistrz w drodze Zarządzenia.    

3. Posiedzenia Komisji  zwołuje i prowadzi Przewodniczący. 

4. Do ważności obrad Komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej  

członków.  

5. Komisja nie rozpatruje ofert złożonych po terminie, wyznaczonym w ogłoszeniu o 

otwartym konkursie ofert. 

6. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. 

7. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 


