ZARZĄDZENIE NR B.0050.188.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia
30 września
2010 r.
w sprawie
szczegółowego
sposobu
konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:
§ 1.Przeprowadzić konsultacje projektu programu współpracy 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 na 2022 rok. Treść ogłoszenia o konsultacjach stanowi załącznik nr 1.
§ 2.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty uprawnione, na formularzu, zgodnie z załącznikiem nr 2, w terminie od 28 października 2021 r.
do 3 listopada 2021 r.
§ 3.Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi
na 2022 rok stanowi załącznik nr 3.
§ 4.Wykonanie oraz aktualizację treści zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Nadzoru i Spraw Społecznych.
§ 3.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarz Miasta.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.188.2021
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 28 października 2021 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Burmistrz

Miasta

Bierunia

informuje,

że

w

terminie

od

28

do 3 listopada 2021 r. można zgłaszać opinie do projektu

października

2021

r.

programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 r.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projekt programu współpracy podlega konsultacjom społecznym.
Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii na udostępnionym
formularzu. Projekt programu oraz stosowny formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu
Miejskiego w Bieruniu - zakładka „Miasto”, dalej „Organizacje pozarządowe”, dalej „Ogłoszenia”.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego
w Bieruniu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.188.2021
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 28 października 2021 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII
W ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
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 z późn. zm.)
PRZEDMIOT KONSULTACJI:

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi
na 2022 rok.
TERMIN ZGŁASZANIA OPINII/UWAG/PROPOZYCJI:

od 28 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r.
NAZWA I ADRES ORGANIZACJI WNOSZĄCEJ OPINIĘ/UWAGĘ/PROPOZYCJĘ:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
OPINIE/UWAGI/PROPOZYCJE ZMIAN ZAPISÓW:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Bieruń, dnia………………………

………………………………………………
imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela
organizacji pozarządowej
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr B.0050.188.2021
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 28 października 2021 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI NA 2022 ROK
Rozdział 1.
Cele programu
1. Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie
partnerskich relacji między Gminą Bieruń, a organizacjami pozarządowymi, zapewniających lepsze
zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców.
2. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi są m.in.:
a) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności
lokalnych,
b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie,
c) tworzenie przyjaznego środowiska dla powstawania i funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
d) wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz poprawę
efektywności świadczenia usług publicznych,
e) zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę na wykonywanie usług publicznych przy
utrzymaniu odpowiednich standardów świadczonych usług poprzez efektywne i nowatorskie
rozwiązywanie problemów wspólnie z organizacjami pozarządowymi,
f) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.
3. Niniejszy program stanowi element polityki społecznej realizowanej ze środków finansowych gminy
przy udziale organizacji pozarządowych.
4. Ilekroć w programie będzie mowa o organizacjach pozarządowych należy przez nie rozumieć również
inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Rozdział 2.
Zasady współpracy
1. Współpraca Miasta Bierunia z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:
a) pomocniczości, co oznacza, że samorząd powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych
organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny oraz oszczędnie
i terminowo,
b) suwerenności stron, co oznacza, że stosunki między samorządem a organizacjami kształtowane będą
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
c) partnerstwa, co oznacza, że samorząd gwarantuje organizacjom m. in. udział w planowaniu
priorytetów przeanalizowanych przez Miasto Bieruń, określeniu ich sposobów realizacji, rozeznaniu
i definiowaniu problemów mieszkańców miasta oraz sugerowaniu zakresu współpracy,
d) efektywności, co oznacza, że samorząd i organizacje wspólnie będą dążyć do osiągnięcia najlepszych
rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że samorząd udostępni organizacjom informacje
o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także wszystkich środków finansowych
zaplanowanych w budżecie miasta na współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny projektów.
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2. Organizacje, które chcą korzystać z pomocy finansowej gminy lub lokali komunalnych udostępnią
Urzędowi Miejskiemu m. in. statut, dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu
funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej za rok
poprzedni.
3. Organizacje, w celu ułatwienia współpracy, udostępniają Urzędowi Miejskiemu swoje dane
kontaktowe, a w razie ich zmiany, niezwłocznie o nich informują.
Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy
Przedmiotowy zakres współpracy Miasta Bierunia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust.1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział 4.
Formy współpracy
W celu zapewnienia lepszych warunków dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, których terenem
działania jest Miasto Bieruń, Rada Miejska w Bieruniu oraz Burmistrz będą wspierać w ramach
posiadanych możliwości ich inicjatywy, zmierzające do umocnienia organizacji pozarządowych poprzez:
a) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym realizacji zadań
publicznych poprzez powierzenie bądź wsparcie ich wykonania wraz z udzieleniem dotacji
na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
uchwale Nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń,
b) wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, m.in. na wspólnym spotkaniu,
c) udostępnianie lokali komunalnych na statutową działalność i okolicznościowe spotkania
organizacji, zgodnie z zawartymi umowami,
d) informowanie o możliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków
finansowych z innych źródeł,
e) promowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu: gazecie
lokalnej „Rodnia”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w mediach społecznościowych,
f) pomoc w uzyskaniu informacji na temat możliwości nawiązania kontaktów i współpracy
pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
g) wyodrębnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu zakładki poświęconej
organizacjom pozarządowym.
Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne
1. Do priorytetowych zadań publicznych, przeznaczonych do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2022 należą:
a) promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną Miasta, osiągnięć lokalnych twórców
i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci
i młodzieży:
– wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta,
– wsparcie twórczości lokalnych środowisk artystycznych,
– pielęgnacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego,
– promocja Miasta poprzez działania w sferze kultury,
– podwyższenie jakości edukacji kulturalnej.
b) promowanie aktywności fizycznej i sportowej wśród mieszkańców Miasta Bierunia,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie właściwych warunków do rozwoju
kultury fizycznej – utrzymanie infrastruktury sportowej niezbędnej do realizacji zadań
publicznych realizowanych przez bieruńskie kluby sportowe:
– wspieranie klubów sportowych,
– współorganizacja zawodów sportowych i rekreacyjnych.
c) pomoc społeczna, w tym wsparcie dla rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in.
w zakresie zapewnienia punktu wydawania żywności,
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d) ochrona zdrowia, w tym profilaktyka zdrowotna w zakresie:
– działania na rzecz osób z niepełnosprawnością,
– prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, w tym profilaktyki i rehabilitacji,
– rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących.
e) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
– realizacja programów profilaktycznych,
– edukacja dzieci i młodzieży,
– pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom.
f) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami:
– współpraca z miastami partnerskimi Bierunia.
g) realizacja zadań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania:
– rozszerzanie form zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży, w tym z wykorzystaniem
przestrzeni wokół placówek oświatowych,
– udział organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw realizowanych w szkołach,
przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań
poszczególnych organizacji pozarządowych, włączanie organizacji pozarządowych
działających poza szkołą do działań przygotowujących dzieci i młodzież do pełnienia funkcji
społecznych, udział dzieci i młodzieży w akcjach, programach, projektach lokalnych.
2. Zadania priorytetowe planowane do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 w wybranych
sferach zadań publicznych opracowane zostały na podstawie dotychczasowych doświadczeń
współpracy.
3. Realizacja zadań priorytetowych jest zależna od bieżącej sytuacji finansowej Miasta.
Rozdział 6.
Okres realizacji programu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi uchwalany jest
na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.

Rozdział 7.
Sposób realizacji programu
Program realizowany będzie z wykorzystaniem finansowych i pozafinansowych form współpracy.
Realizacja zadań publicznych odbywać się będzie w trybie:
otwartego konkursu ofert,
pozakonkursowym, określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
na podstawie odrębnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania.
Konkursy na realizację zadań publicznych każdorazowo określane będą Zarządzeniem Burmistrza,
wskazującym w szczególności tryb, zasady oraz wysokość środków zaplanowanych na ich realizację.
Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych,
realizujących zlecone zadanie publiczne, będą każdorazowo określane w umowach.
Realizację programu ze strony Urzędu Miejskiego w Bieruniu koordynuje Wydział Nadzoru i Spraw
Społecznych.
Rozdział 8.
Wysokość środków planowanych na realizację programu

Na realizację programu planowana jest kwota 522 000 zł, jednak nie więcej niż określi uchwała budżetowa
na realizację zadań ze sfery publicznej przez organizacje pozarządowe na 2022 r.
Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji programu
1. Burmistrz Miasta składa Radzie Miejskiej w Bieruniu sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2023 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa wyżej winno zawierać w szczególności:
a) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym konkursów
zorganizowanych na wniosek organizacji pozarządowych,
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b)
c)
d)
e)

liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
liczbę zawartych umów na realizację zadań publicznych,
informację o stopniu realizacji zakładanych w projekcie celów,
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje.
Rozdział 10.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

1. Konsultacje programu przeprowadza się w sposób określony w Uchwale Nr VIII/2/2010 Rady
Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego.
2. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale, Burmistrz
w drodze Zarządzenia powołuje komisję, składającą się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego
i przedstawicieli organizacji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział
w konkursie.
2. Burmistrz, w drodze zarządzenia określa zasady wyboru na członka komisji przedstawiciela
organizacji pozarządowej lub podmiotu uprawnionego.
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Komisja konkursowa działa w oparciu o regulamin, który określa jej szczegółowy sposób i tryb pracy.
5. Do zadań komisji konkursowej należy m.in.:
a) ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert,
b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami,
c) uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty.
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