
Projekt 
 
z dnia  18 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg 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 rok 2022. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 
poz.1372), w związku z art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057, Dz.U. 2019 poz. 2020, Dz.U. 2021 poz. 1038, poz. 1243, 
poz.1535) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uchwala się Program Współpracy Gminy Brzeg 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 rok 2022, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Program współpracy Gminy Brzeg 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 rok 2022 

 

Wstęp 

 

 

Gmina Brzeg jest miastem, w którym realizacja zadań przy udziale organizacji 

pozarządowych, w bardzo dużym stopniu wpływa na rozwój wielu dziedzin życia społecznego. To 

właśnie działalność pożytku publicznego jest jedną z najistotniejszych cech społeczeństwa 

demokratycznego oraz ważnym instrumentem aktywizującym społeczność samorządową. Program 

współpracy z organizacjami samorządowymi określa zasady oraz zakres i formę współpracy 

Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi, a także wskazuje na priorytetowe zadania 

publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem bądź dofinansowaniem z budżetu 

Gminy. Zakładanym rezultatem współpracy jest między innymi zwiększenie efektywności działań 

związanych z realizacją zadań publicznych, a także dalszy wzrost partycypacji społecznej w 

rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

 

§1 

Postanowienia ogólne  

 

1. Podstawą opracowania Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok, zwanego dalej Programem, jest art. 5 i art.5 a ust 1 ustawy o 

pożytku publicznym i o wolontariacie.  

2. Ilekroć w niniejszym programie mówi się o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy, 

3) organizacji - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

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

4) programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Brzeg 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 rok 2022, 

5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brzeg, 

6) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Brzegu. 

 

§ 2 

Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 

1. Celem głównym Programu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy, 

zaspokajanie ich potrzeb społecznych, w szczególności w zakresie  wspierania i 

wzmacniania środowisk senioralnych i  młodzieżowych w dobie epidemii Covid-19. 

Budowanie wzajemnego partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami, a także określenie 
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form oraz zasad współpracy, które są niezbędne do prowadzenia właściwych działań 

ukierunkowanych na realizację zamierzonego celu.  

 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

 

1) rozwiązywanie lokalnych problemów oraz umacnianie wzajemnego szacunku, 

2) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy, 

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie i wspólnotę lokalną, 

4) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

6) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 

publicznych, 

7) wzmocnienie potencjału organizacji, 

8) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, 

9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w 

szczególności dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych 

uzależnieniem od alkoholu i narkotyków czy bezrobotnych, niepełnosprawnych, 

bezdomnych, 

10)współpraca, wzajemne wsparcie i pomoc w zakresie realizacji działań pomocowych dla  

    osób potrzebujących, a także organizacja akcji charytatywnych.  

 

§3 

             Zasady współpracy 

 

Współpraca Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o 

zasadę pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności. 

               

1. Zasada pomocniczości- Gmina podejmuje działania na rzecz organizacji i wspiera ich 

działalność w zakresie wyłącznie niezbędnym dla podniesienia efektywności działań na 

rzecz mieszkańców, nie wyręczając jednak tych organizacji i nie ograniczając ich 

samodzielności, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, 

profesjonalny i terminowy. 

 

2. Zasada suwerenności stron- gwarancja zachowania niezależności Gminy i organizacji, ich 

równość i autonomia w granicach przyznanych przez obowiązujące prawo. Strony mają 

prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu 

sposobów rozwiązywania problemów i zadań. 

 

3. Zasada partnerstwa- podstawą podejmowanych działań, wykonywania zadań publicznych i 

rozwiązywania problemów społecznych oraz pozostałych procesów związanych z 
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funkcjonowaniem organizacji jest współpraca Gminy i organizacji oparta na wzajemnym 

szacunku i uznaniu równorzędności stron w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów.  

 

 

4. Zasada efektywności- określenie przez Gminę i organizacje sposobu osiągania zakładanych 

celów i konieczności ich realizacji oraz dążenie do osiągania jak najlepszych efektów w 

zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych. 

 

5. Zasada uczciwej konkurencji- wszystkie podejmowane przez Gminę oraz organizacje 

działania przy realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego powinny 

opierać się na równych dla stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz w sposób 

niebudzący wątpliwości, co do przejrzystości działań procedur. 

 

6. Zasada jawności- zachowanie przejrzystości i jawności w podejmowanych działaniach oraz 

przekazywanie pełnej i prawdziwej informacji o działaniach, które są istotne z punktu 

widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych.  

 

§ 4 

             Zakres przedmiotowy 

 

1. Zakres przedmiotowy Programu obejmuje: 

1) realizację zadań publicznych  określonych w art. 4 ust.1 ustawy, które dookreślono 

w § 6 Programu, jako priorytetowe zadania publiczne.  

2) realizację zadań własnych Gminy określonych w ustawach, strategiach oraz 

gminnych programach, 

3) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy, 

4) promocję Gminy Brzeg, jako miasta zaangażowanego w działalność 

międzysektorową, 

5) konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia. 

2. Realizatorami współpracy ze strony Gminy Brzeg są w szczególności: 

1) Rada Miejska Brzegu  i jej Komisje w zakresie: 

a. planowania i wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów w 

sferze współpracy Gminy z organizacjami, 

b. utrzymywania kontaktów pomiędzy merytorycznymi Komisjami Rady a 

organizacjami, realizującymi zadania w obszarach działań Komisji, 

c. konsultowanie problemów oraz zadań stanowiących przedmiot prac komisji stałych, 

d. uchwalanie Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i 

przyjmowanie sprawozdania z jego realizacji zgodnie z art. 5a ustawy. 

2) Burmistrz w zakresie: 

a. realizacji polityki społecznej i finansowej wytyczonej przez Radę, 

b. realizacji zadań wynikających z Programu, tj. m.in.  zlecania organizacjom 

realizacji zadań publicznych Gminy poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert 

w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania i przekazania na ten cel 

odpowiednich środków finansowych w ramach budżetu, 
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c. kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań organizacjom pod względem 

efektywności i jakości ich realizacji oraz przedstawienia Radzie rocznego 

sprawozdania z realizacji Programu. 

3) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych w zakresie:  

a. przygotowania projektu Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami 

pozarządowymi oraz przeprowadzania konsultacji, we współpracy z biurami 

merytorycznymi w trybie art.5 ust.5 ustawy, 

b. koordynowania oraz monitorowania realizacji Programu, 

c. sporządzania sprawozdań z realizacji programu we współpracy z realizatorami 

programu, wymienionymi w pkt.4). 

4) Biura merytoryczne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne, tj.: 

 

a. Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia- realizacja zadań  w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m.in.: działalność 

profilaktyczna na rzecz rodzin borykających się z problemami uzależnienia w 

szczególności od alkoholu i narkotyków oraz na rzecz dzieci i młodzieży 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych), ochrony i promocji zdrowia, w tym. m.in.: 

popularyzacji wiedzy i edukacji na temat zachowań zdrowotnych,  działalności na 

rzecz poprawy jakości życia osób starszych w wieku emerytalnym oraz w zakresie 

pomocy społecznej tj. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 

przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

Placówki Wsparcia Dziennego  w formie opiekuńczej. 

 

b. Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki-. Działania, m.in w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. 

 

c. Biuro Oświaty- działania m.in. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty wychowania: w tym organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej w formie żłobka.   

 

d. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działania w zakresie  pomocy społecznej, 

w tym. m.in.: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez 

zapewnienie opieki w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, usług w formie „Opieki wytchnieniowej”, zapewnienie asystenta 

osobistego osoby  niepełnosprawnej czy kierowanie osób do  Ośrodków Wsparcia 

tj. Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Dom Pomocy- Brzeskiego 

Centrum Seniora.  

 

5) w zakresie wynikającym z potrzeb – poszczególne biura merytoryczne Urzędu Miasta i 

osoby na samodzielnych stanowiskach. 

 

§ 5 

Formy współpracy 
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1. Gmina Brzeg podejmuje współpracę z organizacjami w formie zlecania organizacjom 

realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie. 

2. Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie w formie finansowej i 

pozafinansowej.  

3. Współpraca w formie finansowej odbywać się będzie w szczególności poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom w formie  otwartych konkursów 

ofert, w ramach umów jednorocznych lub wieloletnich,  chyba że przepisy odrębne 

przewidują inny tryb zlecania (art.11 ust.2 i 6  ustawy), 

2) zlecanie  zadań  publicznych  o charakterze lokalnym lub regionalnym na wniosek 

organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, o ile wniosek ten spełnia 

łącznie następujące warunki:  

a. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, 

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

c. łączna kwota środków finansowych przekazana tej samej organizacji, w 

trybie określonym w pkt 2, w danym roku kalendarzowym, nie może 

przekraczać kwoty 20.000 zł. 

3) oddawanie organizacjom w najem i użyczenie lokali  użytkowych, należących do 

miasta w celu prowadzenia lub rozwijania ich działalności statutowej.  

4. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Brzeg z organizacjami mogą dotyczyć przede 

wszystkim: 

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

realizowanych zadaniach, 

2) publikowania ważnych informacji na stronach internetowych oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej, 

3) przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych, konkursach, 

szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem strony internetowej, poczty 

elektronicznej bądź telefonicznie, 

4) organizowania konsultacji, szkoleń dotyczących ogólnych zasad współpracy i 

konkretnych zagadnień związanych z realizacją Programu, opracowywanie 

poradników i procedur  wspomagających organizacje, podnoszących jakość 

współpracy i ułatwiających przepływ informacji na tematy powszechnie 

stosowanych reguł, zasad w ramach ustawy i innych ustaw pobocznych.  

5) konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami, 

6) tworzenia, w miarę potrzeby przez Gminę, wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz 

przedstawicieli właściwych organów Gminy, 

7) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają 

się o dofinansowanie z innych źródeł, 

8) udzielania, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego i 

merytorycznego, w szczególności poradnictwa i doradztwa, 
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9) stały  i bezpośredni  kontakt  z Biurem  Spraw Społecznych i Zdrowia, Biurem  

Promocji,  Kultury,  Sportu  i Turystyki, 

10) obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza Brzegu przedsięwzięć 

realizowanych przez organizacje pozarządowe, promowanie wydarzeń.  

11) udostepnienie pomieszczeń dla organizacji senioralnych,  prowadzących działalność 

skierowaną na wspomaganie osób starszych, w Brzeskim Centrum Seniora, w 

siedzibie Dziennego Domu Pomocy oraz  wspomaganie ich pod względem 

technicznym  i organizacyjnym.  

 

§ 6 

 Priorytetowe zadania publiczne 

 

1. Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy. 

2. Ustala się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji w 

2022 r. organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie tj.: 

 

1) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym m.in.:  

a. organizowanie i zapewnienie opieki w formie usług opiekuńczych,  

b. organizacja usług w formie „Opieki Wytchnieniowej”, 

c. zapewnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 

d. prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym prowadzenie Środowiskowego Domu  

Samopomocy. 

2) w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym m.in.: 

a. prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i podwórkowej, 

3)   w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym m.in.:  

a. popularyzowanie wiedzy i edukacja o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce 

chorób i uzależnień, 

b. podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w wieku 

emerytalnym, oraz podtrzymywania ich aktywności fizycznej, psychicznej a także 

społecznej, 

c. działania nakierowane na wsparcie opiekunów osób starszych, schorowanych z 

niepełnosprawnościami, 

d. działania na rzecz  integracji osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym itp.  

4) w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom  społecznym, w tym 

m.in.: 

a. realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii, 

b. realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych i innych na rzecz dzieci 

i młodzieży, 

c. organizowanie wypoczynku  zimowego i letniego dla dzieci z  rodzin 

dysfunkcyjnych, 
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d. realizacja usług zdrowotnych tj. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich 

rodzin,  

e. organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych, 

f. prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego,  

g. wspieranie działalności Klubu Abstynenta dla osób uzależnionych i  

współuzależnionych od alkoholu, 

h. działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień od środków psychoaktywnych w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

5) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym 

m.in.: 

a. wspomaganie rozwoju kultury i sztuki oraz twórczości artystycznej, 

b. organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę miasta, 

c. organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym czy 

regionalnym, 

d. edukacja kulturowa, wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, 

pielęgnacja tradycji i tożsamości lokalnej, 

e. upowszechniane kultury i sztuki, 

f. wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji, 

g. wspieranie twórczości artystycznej i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych. 

6) w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  w tym m.in.: 

a. wspieranie organizacji imprez rekreacyjnych i widowisk sportowych, a także zajęć 

sportowo-rekreacyjnych, 

b. wspieranie programów sportowych pozwalających na osiągnięcie wysokiego 

poziomu sportowego, 

c. wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

d. wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia 

sportowego w rożnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem 

zespołowych gier sportowych, 

e. wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na terenie gminy, 

f. wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych.  

7) w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym m.in.: 

a. wspieranie działań mających na celu lepsze poznanie i rozpowszechnianie walorów 

turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Polski ze szczególnym 

uwzględnieniem walorów turystycznych regionu, w tym Miasta Brzeg i jego okolic.  

8) w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, w tym 

min.:  

a. organizacja i sprawowanie  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w 

formie żłobka. 

 

3. Lista zadań wymienionych w ust.4, nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. 

Do pozostałych kryteriów należą: jakość, wiarygodność, efektywność, skuteczność w 

realizacji założonych celów, oraz posiadane zasoby i środki.  
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§ 7 

Okres realizacji programu 

 

1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 

r. 

§ 8 

Sposób realizacji programu 

 

1. Program będzie realizowany przez Gminę Brzeg, m.in. poprzez zlecanie realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność statutową w danej 

dziedzinie.  

2. Zlecanie realizacji zadań może mieć formy:  

1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji dla 

organizacji  na finansowanie tych zadań, 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielanie dotacji dla organizacji 

na dofinansowanie tych zadań, tj. na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania. 

3. Zlecanie zadań publicznych w formach, o których mowa w ust.2 następuje: 

1) w trybie otwartego konkursu ofert, według zasad określonych w ustawie, m.in. w 

szczególności: 

a. otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz Brzegu, 

b. termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się 

ogłoszenia, 

c. otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Gminy Brzeg oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu przy 

ul. Robotniczej 12, 

d. konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Brzegu, 

e. Burmistrz Brzegu kierując się opinią  Komisji Konkursowej, wyrażonej w 

protokole,  przedkłada informację o podziale środków finansowych dla 

uprawnionych organizacji wyłonionych w ramach konkursu ofert w drodze 

Zarządzenia, 

f. podjęte Zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi 

przedstawicielami stron podejmujących współpracę pisemnych umów, 

określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia, 

g. wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Gminy Brzeg oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu przy 

ul. Robotniczej 12, 

h. dwie lub więcej organizacje mogą złożyć w konkursie ofertę wspólną, zgodnie art. 

14 ust. 2 ustawy. 
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2) z pominięciem procedury konkursu, Burmistrz może zlecić  organizacji realizację 

zadania publicznego na wniosek tej organizacji, według zasad określonych w ustawie, m.in. 

w szczególności:  

a. w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty z własnej 

inicjatywy organizacji do Urzędu Miasta w Brzegu,  Burmistrz Brzegu przekazuje 

ofertę do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Gminy Brzeg oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu przy 

ul. Robotniczej 12, na okres 7 dni.  

b. każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w 

pkt 2 lit. a, może zgłosić uwagi dotyczące oferty, 

c. po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 lit. b oraz po rozpatrzeniu uwag, 

Burmistrz Brzegu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie 

realizacji zadania publicznego, której załącznikiem jest oferta,  

d. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza Brzegu tej 

samej organizacji w trybie określonym w ust. 3 pkt 2, w danym roku 

kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł, 

e. wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza Brzegu w trybie, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych przez 

Gminę w roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych 

organizacjom.  

4. Na stronie internetowej www.brzeg.pl, Burmistrz Brzegu prowadzi i aktualizuje portal 

dotyczący organizacji pozarządowych, gdzie w  szczególności publikowane są:  

1) zadania publiczne, projekty, programy, konferencje, szkolenia,  do których udziału zachęca 

się organizacje,  

2) oferty pozakonkursowe z własnej inicjatywy organizacji, 

3) ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i ich 

rozstrzygnięcia, 

4) poradniki, procedury, broszury dotyczące informacji na temat obowiązujących przepisów i 

innych regulacji prawnych. 

5. Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji określa uchwała Nr 

LXIII/704/10 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 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 aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji.  

 

§ 9 

Wysokość środków planowanych na realizację programu. 

 

1. W 2022 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się 

kwotę w wysokości co najmniej 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy 

złotych). Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2022 rok. 
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2. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu 

zawiera uchwała budżetowa Rady Miejskiej Brzegu na rok 2022. 

 

§ 10 

Sposób oceny realizacji programu. 

 

1. Realizacja Programu współpracy poddana będzie ewaluacji. 

2. Ewaluacja przeprowadzona zostanie na podstawie wskaźników, niezbędnych  do oceny 

Programu. 

3. Ustala się następujące wskaźniki:  

1) Liczba i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą. 

2) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert w roku 2022. 

3) Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji. 

4) Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego. 

5) Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z 

przyczyn niezależnych od organizacji. 

6) Liczba umów zawartych w trybie pozakonkursowym. 

7) Beneficjenci zrealizowanych zadań, liczba osób, które były adresatami poszczególnych 

działań. 

8) Wysokość kwot planowanych i udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach. 

9) Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje. 

10) Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych 

przez organizacje. 

11) Rodzaje wsparcia pozafinansowego udzielonego organizacjom. 

12) Liczba lokali przekazanych do organizacji (zarówno w formie odpłatnej jak i 

nieodpłatnej). 

4. Burmistrz Brzegu dokonuje oceny realizacji Programu w drodze sprawozdania 

przygotowanego przez Pełnomocnika, opracowanego na podstawie składowych  informacji 

z zakresu prowadzonej działalności Gminy  Brzeg z organizacjami w roku 2022.  

5. Informacje, o których mowa w ust.4, składają poszczególne biura merytoryczne Urzędu 

Miasta oraz jednostki organizacyjne wskazane w § 4 ust.2 pkt 3-5, na wniosek 

Pełnomocnika w czasie umożliwiającym dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust.6.  

6. Burmistrz Brzegu przedkłada roczne sprawozdanie z realizacji Programu Radzie Miejskiej 

w Brzegu w terminie do dnia 31 maja 2023 r.  

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, zostanie opublikowane do dnia 31 maja 2023 r. w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeg.  

 

§ 11 

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

 

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez 

Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. Przygotowanie Programu obejmuje 

realizację następujących działań: 
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1) Zamieszczenie informacji o trwających  pracach nad projektem Programu Współpracy na 

rok 2022, za pośrednictwem portalu internetowego brzeg.pl/ https://brzeg.pl/dane-

podstawowe/organizacje-pozarzadowe/ oraz zaproszenie zainteresowanych organizacji do 

składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących wzajemnej współpracy w 2022 r., 

w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl.  

2)  Wystosowanie pism do poszczególnych biur merytorycznych Urzędu Miasta oraz do 

jednostek organizacyjnych Gminy, celem uzyskania informacji zwrotnych na temat 

kierunków działań i  propozycji współpracy z organizacjami na rok 2022, w formie 

pisemnej w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta, Biurze Podawczym 

Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12. 

3) Opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od 

organizacji pozarządowych oraz informacji z biur merytorycznych Urzędu Miasta, a także 

jednostek organizacyjnych Gminy, z uwzględnieniem aktów prawa miejscowego tj. m.in.: 

a. Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

przyjętego uchwałą  Nr XXII/264/20 Rady Miejskiej Brzegu  z dnia 26 listopada 

2020 r. (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_616-616) 

b. Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą NR XVI/145/16 

Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r.,  gdzie w ramach projektu „Nasza 

współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg” opracowane zostały standardy 

współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.  

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3288 

c. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023, 

przyjętego uchwałą nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej Brzegu  z dnia 10 listopada 

2016 r. https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3477 

d. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na rok 2021, przyjętego 

uchwałą nr  XXII/286/20  Rady Miejskiej w Brzegu z dnia z dnia 17 grudnia 2020 

r.  

https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_376 

e. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-

2022, przyjętej uchwałą nr XX/194/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 

r. https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_376 

f. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjętego 

uchwałą nr IV/32/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r.  

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4053 

g. Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Brzeg na lata 2019-2023 
przyjętego uchwałą nr XIII/142/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 

r. https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4340 

 

4) skierowanie projektu Programu do konsultacji społecznych zgodnie z obowiązującymi 

zasadami przeprowadzania konsultacji projektów uchwał na podstawie Uchwały Nr 

LXIII/704/10 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 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 
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wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, 

5) Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeg.  

 

§ 12 

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert 

 

1. Komisja Konkursowa jest zespołem opiniującym oferty pod względem formalnym i  

merytorycznym, złożone przez organizacje w ramach otwartych  konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych. 

2. Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Brzegu w drodze zarządzenia, zapewniając jej 

skład zgodny z przepisami ustawy. 

3. W skład Komisji konkursowej wchodzą: 

a) przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Brzeg, 

b) osoby wskazane przez organizacje, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie. 

4. W celu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowych 

opiniujących oferty w otwartych konkursach w 2022 r., Burmistrz Brzegu zaprasza 

organizacje do zgłaszania swoich kandydatów na członków wszystkich Komisji 

Konkursowych najpóźniej do dnia 10.01.2022 r. Do czasu wyłonienia przedstawicieli 

obowiązuje skład przedstawicieli organizacji wybranych do Komisji Konkursowych w 

roku 2021 r. W przypadku braku zainteresowania przedmiotowym naborem, nie wyłącza 

się możliwości dodatkowego powoływania przedstawicieli organizacji w skład Komisji 

Konkursowej.  

5. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli: 

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej, 

b)  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, 

c) wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na 

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy. 

6. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę 

z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy: 

a) osoby te  mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji z głosem 

doradczym; 

b) wydawać opinie. 

7. Burmistrz Brzegu powołując Komisję wskazuje Przewodniczącego i jego Zastępcę, 

będących jego przedstawicielami z ramienia Gminy.  

8. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. 

9. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

256 i 695) dotyczące wyłączenia pracownika. Każdy powołany do Komisji członek, 

uczestniczący w postępowaniu konkursowym, zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
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oświadczenia, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do jego wyłączenia z pracy 

komisji konkursowej określone w art. 15 ust.2d oraz 2f ustawy.  

10. Niezłożenie stosownego  oświadczenia lub jeżeli Komisja ustali na podstawie złożonego 

oświadczenia, że dany członek nie może uczestniczyć w jej pracach, zostaje on wyłączony 

z pracy danej Komisji. Komisja obraduje wówczas w zmniejszonym składzie.  

11. Posiedzenia Komisji konkursowej są prowadzone przez Przewodniczącego lub w 

przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego. 

12. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów, w składzie 

liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym Przewodniczący lub Zastępca 

Przewodniczącego. 

13. Każde posiedzenie Komisji jest protokołowane. Obsługę administracyjno-biurową 

prowadzą pracownicy danego biura merytorycznego lub jednostki organizacyjnej Gminy.   

14. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 

15. Opinie, rozstrzygnięcia i ustalenia Komisji konkursowej zapadają zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 

16. Komisja Konkursowa oceniająca oferty sporządza kartę oceny formalnej i merytorycznej, 

w której wpisuje liczbę przyznanych punktów.  

17. Komisja Konkursowa ocenia merytoryczne oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację 

formalną. Ocena  merytoryczna polega na: 

1) ocenie możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację, 

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w 

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 

których organizacja będzie realizować zadanie publiczne, 

4) ocenie spójność celu  realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym 

oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem, 

5) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym, 

6) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym 

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. 

18. Komisja konkursowa sporządza protokół z rozpatrzenia ofert, w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od dnia posiedzenia. Protokół powinien zawierać: 

b) skład Komisji, która brała udział w posiedzeniu, 

c) wykaz organizacji, które złożyły ofertę wraz z oceną formalną i merytoryczną, 

d) inne ustalenia Komisji, 

e) rozstrzygnięcie konkursu z propozycją kwot dotacji dla poszczególnych oferentów, 

f) wskazanie powodów odrzucenia oferty, 

g) podpisy wszystkich członków komisji obecnych na posiedzeniu.   

19. Rozstrzygnięcie konkursu zaproponowane przez Komisję, Przewodniczący Komisji lub 

jego Zastępca przedkłada Burmistrzowi Brzegu, w formie pisemnej z załączonym 

protokołem, niezwłocznie po zakończeniu postępowania dotyczącego konkursu ofert. 

20. Burmistrz Brzegu kierując się opinią  Komisji Konkursowej, wyrażonej w protokole,  

przedkłada informację o podziale środków finansowych dla uprawnionych organizacji 

wyłonionych w ramach konkursu ofert w drodze Zarządzenia, przekazując do publicznej 

wiadomości tj.: w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.brzeg.pl/, na stronie 
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internetowej Gminy Brzeg http://brzeg.pl/ i na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta w Brzegu 

przy ul. Robotniczej. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2022.

Program ten określa między innymi cele, zasady i formy współpracy Gminy Brzeg z organizacjami

pozarządowymi oraz sposób oceny realizacji Programu.

Burmistrz Brzegu przedkłada projekt uchwały Radzie Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia

Programu współpracy Gminy Brzeg 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 rok

2022.
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