Uchwała Nr XXV/300/2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy Gminy Michałowice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2021-2024”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 5a ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Rada
Gminy Michałowice uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się „Wieloletni Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
lata 2021-2024.” w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXV/300/2020 Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2020 r.

Wieloletni Program współpracy Gminy Michałowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2021-2024.
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
2) uchwale – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Wieloletni
Program,
3) gminie – rozumie się przez to Gminę Michałowice,
4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Michałowice.
Cele główny i cele szczegółowe
§2
Celem głównym uchwalenia i realizacji Programu jest integracja i aktywizacja społeczności
lokalnej.
§3
Cele szczegółowe Programu:
1) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych,
2) wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy,
3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
4) uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
5) umocnienie lokalnych działań i ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działaniach na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienie im równości z innymi podmiotami,
6) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy, w
szczególności seniorów,
7) wspieranie aktywności seniorów w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i
zawodowego,
8) zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
9) poszukiwanie partnerów społecznych chętnych do współpracy oraz budowanie i
umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
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10) wspieranie i wzmacnianie postaw proobywatelskich, przede wszystkim poprzez
wolontariat.
Zakres przedmiotowy
§4
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy dotyczy zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie
zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do ustawowego i terytorialnego
zakresu działania gminy.
Okres realizacji Programu
§5
Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi obowiązuje od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
Sposób realizacji Programu
§6
Program realizowany będzie w szczególności poprzez:
1) umożliwienie organizowania przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów
sportowych,
2) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
3) promocję działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy,
4) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy i podmiotom współpracującym z gminą, które
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
5) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy, w ramach realizacji Programu współpracy, zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie,
6) udzielanie pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w
art. 3 ust. 3 ustawy,
7) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
8) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
9) umożliwienie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 ustawy wykorzystania bazy szkół i placówek kultury, za zgodą ich kierownictwa,
na działalność statutową skierowaną do mieszkańców gminy,
10) udostępnianie oficjalnej strony internetowej gminy do zamieszczania istotnych
informacji o działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy,
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11) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
uchwałą.
Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu
§7
1. Nakłady finansowe na realizację zadań zostaną określone w rocznym programie
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy na dany rok.
2. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu wynosi minimum
500.000,00 zł rocznie, co zostanie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Michałowice na lata 2021-2024.
3. Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy precyzuje szczegółowo cele i zakres współpracy,
priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczanych na ich realizacje na
dany rok budżetowy.
4. Źródła finansowania Programu corocznie określa budżet gminy.
Postanowienia końcowe
§8
1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Wieloletniego Programu,
można zgłaszać Radzie Gminy Michałowice lub Wójtowi Gminy Michałowice za
pośrednictwem urzędu.
2. Przebieg współpracy oraz realizacja Wieloletniego Programu raz w roku podlega
ewaluacji i ocenie przez urząd. Wnioski z oceny są prezentowane w sprawozdaniu z
realizacji rocznego programu współpracy, o którym mowa w ustawie.
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi wynika z art. 5 a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), zwanej dalej ustawą.
Zakres podmiotowy cytowanej wyżej ustawy wskazuje, że podmiotami takich programów są
z jednej strony organy jednostek samorządu terytorialnego a z drugiej organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Należą do nich m.in.:
stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków
wyznaniowych (np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze), stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego. Zakres przedmiotowy przedstawionego projektu uchwały wynika
z art. 4 ust. 1 ustawy, który w sposób enumeratywny wymienia zakres zadań publicznych
zaliczanych do sfery pożytku publicznego.
Ideą przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest
nakreślenie priorytetów działania oraz wybór i określenie zamierzeń organu jednostki
samorządu terytorialnego w perspektywie czteroletniej – związanych ściśle ze specyfiką
sytuacji społeczno-ekonomicznej Gminy Michałowice. Prace nad projektem uchwały
poprzedzone były konsultacjami z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy Michałowice.
W efekcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści projektu
uchwały.
W 2020 roku gmina przeznaczyła kwotę 1 250 000,00 zł na organizację różnego rodzaju
przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i
turystyki, edukacji i oświaty, ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia, ekologii i ochrony
środowiska, bezpieczeństwa. Dzięki przyznanym dotacjom organizacje pozarządowe mogły
zwiększyć zakres ofert kierowanych do mieszkańców Gminy Michałowice.
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