UCHWAŁA Nr LV/417/18
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art.5a ust.1 w związku z art.5 ust.5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz.450 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
Rada Miasta w Myszkowie uchwala:
§1
Przyjąć „Program współpracy gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Myszków.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Myszkowie
oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr LV/417/18
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4października 2018 r.

Program współpracy Miasta Myszków
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Wstęp
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dając
prawne możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi, pozwala na pełniejsze zaspokajanie elementarnych potrzeb społeczności
lokalnej, zwiększanie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej oraz
większe rozpoznanie występujących potrzeb i ich realizację poprzez wprowadzanie
nowatorskich i jeszcze bardziej efektywnych działań i rozwiązań.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
skupiając najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych członków środowiska lokalnego, dążą
do realizacji zadań publicznych w sposób celowy, racjonalny, efektywny i oszczędny.
Działając na rzecz dobra publicznego, intencją Gminy Myszków jest wypracowanie
jasnych warunków współpracy sektora publicznego i organizacji w sferze zadań publicznych.
Instrumentem służącym do ustalenia tych warunków jest Roczny Program Współpracy, który
określa cele, zasady i formy współpracy . Priorytetowym celem działań Gminy Myszków jest
rozwój społeczno – ekonomiczny miasta, a tym samym poprawa warunków oraz wzrost
poziomu życia mieszkańców.
Postanowienia ogólne
§1
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy
do zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.).
2. Podstawą opracowania Programu współpracy Miasta Myszków z organizacjami
pozarządowymi na 2018 rok jest art. 4 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450
z późn. zm.).
3. Zakres współpracy obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których
mowa w art.4, ust.1 ustawy.
Cel główny i cele szczegółowe programu
§2
1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Miasta Myszków
z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań
publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez
nie działań.
2. Cele szczegółowe:
1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania
współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami,
2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,
3) określenie priorytetowych zadań publicznych,
4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców
i ich otoczenia,
5) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez
włączenie do wykonania tych zadań organizacji,
6) rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Miasta,
7) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
8) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,

9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka, w szczególności osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych,
bezdomnych, zagrożonych uzależnieniami.
Zasady współpracy
§3
1. Współpraca miasta Myszków z organizacjami pozarządowymi realizowana
jest w oparciu o zasadę pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji
oraz jawności, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują
przepisy prawa.
a. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza
uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podział zadań między sektorem
publicznym a sektorem obywatelskim ukierunkowany na rozwój
współuczestnictwa obywateli, ich wspólnot i organizacji.
b. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia najlepszych
efektów w realizacji zadań publicznych.
c. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności polegają na kształtowaniu
przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach
wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu
do informacji.
d. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu
o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów
ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych
procesach.
e. Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo
do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu
sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
Podmiot współpracy
§4
Podmiotami realizującymi współpracę są:
1) Rada Miasta w Myszkowie i jej Komisje w zakresie:
a) wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz priorytetów w sferze
współpracy z organizacjami,
b) uchwalania Rocznego Programu Współpracy Gminy Myszków
z organizacjami;
2) Burmistrz Miasta Myszkowa w zakresie:
a) realizacji polityki społecznej i finansowej wytyczonej przez Radę Miasta,
b) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
c) zawierania umów o powierzenie lub wspieranie zadań publicznych
i udzielanie dotacji z budżetu Miasta w ramach przewidzianych środków,
d) kontroli realizacji zadań;
3) Komisje Konkursowe w zakresie:
a) przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
b) dokonywania oceny złożonych ofert,
c) sporządzania opinii dotyczącej zakresu ofert i przedłożenia jej Burmistrzowi
Miasta;

4) Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w ramach:
a) kompetencji określonych regulaminowo,
b) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych,
c) informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta wynikach
rozpatrzenia ofert poprzez publikowanie wyników,
d) sporządzania umów na realizację zadań publicznych;
5) Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie:
a) stosowania trybu postępowania w sprawie składania ofert o wspieranie lub
powierzenie realizacji zadania własnego Miasta,
b) wykorzystania otrzymanych środków finansowych zgodnie z zawartą umową.
Formy współpracy
§5
1. Miasto Myszków prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa
w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom miasta
Myszków.
2. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi
jest realizacja przez nie zadań na rzecz miasta Myszków lub jego mieszkańców.
3. Współpraca miasta Myszków z organizacjami pozarządowymi będzie obejmować
następujące formy:
1) współpracę finansową,
2) współpracę pozafinansową.
Współpraca finansowa
§6
1.Współpraca o charakterze finansowym może się odbywać w następujących formach:
1) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie jego realizacji;
2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert, chyba że przepisy
odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Miasto może zawierać z organizacjami umowy o wsparcie lub powierzenie zadań
publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.
4. Powierzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w innym trybie niż określony
w ust. 2, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony
w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach
i w trybie określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn.zm.), przy porównywalności metod kalkulacji
kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
5. Na wniosek organizacji Miasto może zlecić organizacji realizację zadania publicznego
w trybie małych grantów, jeśli zadanie to spełnia łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty
10 000,00 złotych;
2) okres realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji
pozarządowej, w trybie określonym w art.19a ustawy, w danym roku kalendarzowym,
nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

6. Szczegółowe zasady przyznawania małych grantów określa Burmistrz Miasta.

1.

2.
3.
4.
5.

Współpraca pozafinansowa
§7
Miasto w celu ułatwienia organizacjom nawiązywania kontaktów oraz wzmocnienia
współpracy będzie zapraszało przedstawicieli organizacji do udziału
w organizowanych przez siebie spotkaniach, konferencjach lub seminariach
związanych ze współpracą samorządu z organizacjami.
Miasto może wspomagać technicznie, w tym użyczyć salę znajdującą się w jego
zasobach, szkoleniowo i informacyjnie organizacje realizujące na jego terenie swoje
zadania statutowe, o ile są one zgodne z zadaniami Miasta.
Miasto w zakresie realizacji zadań własnych może zawierać porozumienia
o pozafinansowej współpracy z organizacjami.
Miasto prowadzi wyodrębnioną zakładkę w ramach strony Urzędu Miasta Myszków
poświęconą tematyce organizacji, na której znajdują się informacje dotyczące
współpracy.
Miasto promuje działalność organizacji pozarządowych w bezpłatnym informatorze
miejskim.
Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2018 roku
§8
1. Przedmiotem współpracy Miasta Myszków z organizacjami pozarządowymi jest
realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.
2. Wykaz planowanych działań na 2019 rok, w wybranych sferach zadań
publicznych, opracowany został we współpracy z organizacjami pozarządowymi
na podstawie wcześniejszych doświadczeń poszczególnych realizatorów
Programu.
3. W roku 2019 priorytetowe znaczenie mieć będą działania gwarantujące:
1) letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży;
2) wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, turystykę, rekreację;
3) udział młodzieży w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych;
4) promocję, ochronę zdrowia i organizację turystyki edukacyjnej i ekologicznej;
5) promocję miasta i jego mieszkańców w skali województwa i kraju oraz na
arenie międzynarodowej;
6) dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze działania na rzecz dzieci i młodzieży
zagrożonej patologią społeczną, a także dziećmi i młodzieży o specjalnych
potrzebach edukacyjnych;
7) terapię, wczesną interwencję w zakresie uzależnień i terapię dla osób uzależnionych
oraz członków ich rodzin, terapię i poradnictwo skierowane do sprawców i ofiar
przemocy domowej;
8) edukację ekologiczną i ochronę praw zwierząt;
9) promocję rodziny, wspieranie i edukację ludzi starszych;
10) aktywizację intelektualną i społeczną ludzi w różnym wieku;
11) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
12) działania na rzecz integracji społecznej wobec osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
13) działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Okres realizacji programu
§9
Przyjmuje się roczny okres realizacji Programu tj.: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019
roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
§ 10
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosi
217 000,00 zł.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebieg konsultacji
§ 11
Projekt Programu współpracy miasta Myszków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
powstał na bazie Programu współpracy na rok 2018 z uwzględnieniem zmian wynikających
ze znowelizowanej ustawy.
1. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Referat Promocji Kultury i Sportu Urzędu
Miasta w Myszkowie.
2. Projekt programu został skonsultowany w sposób określony w uchwale
Nr XLIV/402/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego.
3. Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem
strony internetowej www.miastomyszkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Platforma Konsultacji Społecznych.
4. Propozycje do projektu Programu przyjmowano w okresie od 16.07.2018r.
do 03.08.2018r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Platformy Konsultacji
Społecznych.
5. W wyznaczonym terminie do przedstawionego projektu Programu współpracy miasta
Myszków z organizacjami pozarządowymi nie wniesiono uwag.
6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust.3 zamieszczone
zostało w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ocena realizacji programu
§ 12
1. Miernikami efektywności Rocznego Programu Współpracy Miasta Myszkowa
z podmiotami Programu są w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz
lokalnej społeczności;
2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym
wolontariuszy);
3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
tych zadań;
5) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;
6) aktywności społecznej organizacji współpracujących przy realizacji zadań
priorytetowych;
7) systemowych rozwiązań problemów ważnych dla funkcjonowania Miasta.
2. Burmistrz Miasta Myszkowa składa Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu
w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku sprawozdawczym.

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
§ 13
1. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołane zostaną Komisje
Konkursowe odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Myszków. Skład Komisji zostanie
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności
Zastępca Przewodniczącego.
3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
4. Ocena projektów odbywa się w sposób jawny, na podstawie kryteriów oceny wniosków
zawartych w warunkach konkursowych.
5. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich obecnych
członków Komisji Konkursowej.
6. Przyznanie środków finansowych nastąpi w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta
Myszków.
7. Wyniki postępowania konkursowego zostaną podane do publicznej wiadomości.
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonania zleconego zadania określi zarządzenie Burmistrza Miasta Myszków.
2. Do rozstrzygnięć podejmowanych w trybie postępowania konkursowego nie stosuje
się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
3. Organizacje pozarządowe realizując zlecone przez Miasto zadanie publiczne zobowiązane
są do:
1) pisemnego informowania wydziału merytorycznego Urzędu Miasta wyznaczonej
do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach
zadania, w terminie uzgodnionym w umowie;
2) informowania o fakcie finansowania lub współfinansowania zadania z budżetu miasta
Myszków w publikacjach, materiałach informacyjnych, w mediach, jak również
zamieszczania informacji w widocznym miejscu w miejscu realizacji zadania.
4. Sposób postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych środków finansowych przekazanych
w formie dotacji określa art. 250-253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.).

