Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

ROZDZIAŁ 1
Informacje ogólne
1. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
zwany dalej „Programem”, reguluje współpracę pomiędzy Gminą Byczyna a tymi podmiotami w 2022
roku. Ilekroć w programie jest mowa o organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć,
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
2. Program określa cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy Gminy Byczyna z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego
realizację, a także podmioty odpowiedzialne za realizację programu oraz sposoby oceny jego
wykonania.
3. Program powstaje przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sposób zgodny
z Uchwałą Nr LVIII/423/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010
r. nr 120, poz. 1318) .
4. Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 odbyły się w dwóch formach:
1) w dniu 6 października 2021 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie zaplanowane zostało
spotkanie z organizacjami pozarządowymi (tzw. debata społeczna),
2) w terminie od dnia 27 września 2021 r. do dnia 7 października 2021 r. zostały przeprowadzone
konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w formie pisemnej, celem poznania opinii,
zgłoszenia uwag, przedstawienia propozycji co do Rocznego Programu Współpracy na rok 2022.
5. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego w Byczynie nie złożono
uwag oraz propozycji zmian dotyczących konsultowanego Projektu Rocznego Programu Współpracy
Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
6. Ostateczny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na rok 2022
został opracowany przez pracownika Urzędu Miejskiego w Byczynie odpowiedzialnego za współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
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ROZDZIAŁ 2
Cel główny i cele szczegółowe
1.

Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między samorządem a organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, które ma służyć diagnozowaniu i zaspakajaniu potrzeb
mieszkańców Gminy Byczyna.

2.

Celami szczegółowymi programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami są:
1) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
2) wzmocnienie działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej,
3) tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw społecznych w Gminie Byczyna,
4) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Byczyna,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6) zwiększenie poziomu jakości życia poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych Gminy
Byczyna,
7) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

ROZDZIAŁ 3
Zasady współpracy
1. Współpraca Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady:
1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron – władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań,
szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemnie propozycje i deklaracje,
gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
3) partnerstwa

–

współpraca

pomiędzy

władzami

samorządowymi

a

organizacjami

pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań,
współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in. uczestnictwie organizacji
w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowaniu zakresu
współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje;
4) efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia
nowatorskich i bardziej efektywnych działań, działań gminy również w zakresie nieobejmowanym
przez struktury gminne, wspólnie dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
z realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania
dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem
i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonywania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności
udostępniania organizacjom przez gminę informacji o celach, kosztach i efektach współpracy,
a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje również organizacje do
udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania,
prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.
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ROZDZIAŁ 4
Zakres przedmiotowy
Przedmiotem współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie jest:
-

określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

-

realizacja zadań własnych gminy określonych w ustawach,

-

wzrost efektywności działań kierowanych do społeczności lokalnej.

ROZDZIAŁ 5
Formy współpracy
1. Współpraca Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może
odbywać się w formach określonych w art. 5 ust. 2 tejże ustawy. Współpraca Gminy Byczyna
z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy lub pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w szczególności na podstawie:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
- Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
- Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
- Ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
3. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formie:
-

powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji,

-

wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji jednak nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe 20% kosztów zadania
to wkład finansowy własny wnioskodawcy lub wkład rzeczowo-osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków.

4. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w szczególności w formie:
-

wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb
mieszkańców województwa, na podstawie którego opracowywane będą zadania i programy celowe,

-

opiniowania i konsultowania opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych
w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;

-

podejmowania i prowadzenia bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi
działalność pożytku publicznego;

-

zawierania porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów;

-

tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym;

-

zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057)

-

udostępnianie, w miarę możliwości pomieszczeń należących do Gminy;

-

współpraca z mediami – rozpowszechnianie informacji.

ROZDZIAŁ 6
Priorytetowe zadania publiczne
1. Obszary współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi dotyczą zakresu zadań
publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
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2. W 2022 roku priorytetowe zadania publiczne obejmują działania z zakresu:
-

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

-

ochrony i promocji zdrowia,

-

turystyki i krajoznawstwa

-

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ROZDZIAŁ 7
Okres realizacji programu
Gmina Byczyna realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie Rocznego Programu Współpracy który
obejmuje rok kalendarzowy 2022 (1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.)
ROZDZIAŁ 8
Sposób realizacji programu
1. Program będzie realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy przez Gminę Byczyna we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi gminy, w szczególności poprzez:
-

utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

-

zlecanie realizacji lub powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie jego realizacji,

-

organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku
publicznego;

-

konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;

-

tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych;

-

promowanie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów przez obejmowanie
patronatem Burmistrza Byczyny przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty;

-

wspólny udział w wykonaniu zadań o charakterze pozafinansowym,

-

realizacje inicjatyw lokalnych;

-

rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty

2. Powierzenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert.
3. Powierzenie realizacji zadań publicznych może nastąpić również na podstawie odrębnych przepisów
przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.
4. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, Burmistrz uznając celowość realizacji tego zadania,
może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym,
spełniającego łącznie następujące warunki:
-

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

-

zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

5. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne
będą każdorazowo określane w umowach.
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ROZDZIAŁ 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu
1. Na realizację programu Gmina Byczyna planuje przeznaczyć w 2022 roku kwotę nie mniejszą niż
30.000,00 zł.
2. Ostateczną wysokość środków przeznaczonych na realizację Rocznego Programu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku i wynikających z tego zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym, określi uchwała budżetowa Gminy Byczyna na 2022 rok.
ROZDZIAŁ 10
Sposób oceny realizacji programu
1. Gmina Byczyna w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania
przekazanych na realizację celu środków finansowych.
2. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji,
które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany
na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
3. Prawo

do

kontroli

przysługuje

upoważnionemu

pracownikowi

Urzędu

Miejskiego,

zarówno

w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację
zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań
z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do wyodrębnionej
dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
4. Nie później niż do 31 maja każdego roku Burmistrz Byczyny przedłoży Radzie Miejskiej w Byczynie
sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami
pozarządowymi za rok poprzedni. Sprawozdanie opublikowane zostanie również w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie bip.byczyna.pl
ROZDZIAŁ 11
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
1. Roczny Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi jest tworzony
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie,
na podstawie Uchwały Nr LVIII/423/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości.
3. Program powinien zostać uchwalony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie przez Radę Miejską w Byczynie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego czas jego obowiązywania.
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ROZDZIAŁ 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych, w celu
opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Burmistrz Byczyny w drodze zarządzenia
powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.
2. Szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone
w regulaminie konkursu ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Byczyny.
3. Burmistrz powołując komisję wskazuje jej Przewodniczącego.
4. W skład co najmniej 5-osobowej Komisji wchodzą również na prawach równej reprezentacji:
pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, Radni Rady Miejskiej w Byczynie oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych. W pracach Komisji mogą również uczestniczyć, z głosem doradczym,
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy.
5. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze
zm.) dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego.
6. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków Komisji, posiedzenie odbywa się
w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej 3 członków Komisji.
7. Decyzje Komisji konkursowej podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu
członków, w głosowaniu jawnym. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
9. Funkcję protokolanta pełni pracownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie bez prawa oceny.
10. Komisja Konkursowa jest organem opiniodawczo – doradczym, jej decyzja nie jest wiążąca dla organu
ogłaszającego konkurs. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania
publicznego podejmuje Burmistrz Byczyny.
ROZDZIAŁ 13
Postanowienia końcowe
Na podstawie sprawozdania z realizacji programu, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag
o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny projekt.
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