
UCHWAŁA NR XLV/1164/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami na rok 2015

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), po przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały 
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, 

Biorąc pod uwagę, iż: 

– samorząd lokalny ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy 
Mikołów, a także rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno-gospodarczym, których ze 
względu na różnorodność występujących potrzeb instytucje publiczne nie są w stanie spełnić, 

– rozwiązując problemy określonych grup społecznych, niepodejmowane przez instytucje publiczne, 
istotne znaczenie ma powstawanie lokalnych inicjatyw obywatelskich zakładających 
rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, 

– ze względu na rozległość i zakres podejmowanych zadań, na ich społeczny charakter oraz 
wzrastający poziom realizowanych usług Gmina Mikołów traktuje organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jako cennego partnera w wykonywaniu jej zadań publicznych, 

– zakładanym efektem współpracy ma być zwiększenie skuteczności i efektywności działań 
związanych z realizacją zadań publicznych, jak również dalszy wzrost partycypacji społecznej 
w rozwiązywaniu problemów lokalnych, 

– na wniosek Burmistrza Mikołowa – 

Rada Miejska Mikołowa 
uchwala:

§ 1. Przyjąć „Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami na rok 2015”. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118); 

2) programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2015”; 

3) podmiotach programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców 
gminy; 

4) gminie – rozumie się przez to Gminę Mikołów; 

5) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania publiczne wyszczególnione 
w art. 4 ust. 1 ustawy; 

6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert przeprowadzony według przepisów 
ustawy; 

7) ofercie – rozumie się przez to ofertę realizacji zadania publicznego, zgodną z wymogami 
określonymi w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ustawy.

§ 3. Celem głównym programu jest stworzenie korzystnych warunków współpracy pomiędzy 
gminą a podmiotami programu, aby zwiększyć skuteczność zaspokajania zbiorowych potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców gminy. 

§ 4. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 
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1) zwiększanie świadomości społecznej co do roli i udziału podmiotów programu w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych; 

2) wspólne zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy; 

3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności 
lokalnych; 

4) podnoszenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania sektora pozarządowego; 

5) wspieranie rozwoju organizacji; 

6) zwiększenie świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między jednostkami samorządu 
terytorialnego a organizacjami.

§ 5. Współpraca pomiędzy gminą a podmiotami programu opiera się na następujących zasadach: 

1) pomocniczości – w myśl której samorząd gminny wspiera działalność podmiotów programu 
w zakresie rozwiązywania problemów należących do sfery jego zadań publicznych; 

2) suwerenności – w myśl której samorząd gminny respektuje odrębność i suwerenność podmiotów 
programu; 

3) partnerstwa – w myśl którego podmioty programu, jako równoprawni partnerzy na zasadach i w 
formie określonej w ustawie oraz w trybie wynikającym z odrębnych przepisów, biorą udział 
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich 
rozwiązywania, a także wykonywania zadań publicznych; 

4) efektywności – w myśl której samorząd gminny dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu 
wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji; 

5) uczciwej konkurencji i jawności – w myśl której samorząd gminny udostępnia współpracującym 
z nim podmiotom programu informację o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych, które będą przedmiotem współpracy; 

6) równości szans – w myśl której obie strony dbają o włączenie na równych prawach grup 
mniejszościowych i dyskryminowanych w realizację zadań publicznych oraz w nich uczestnictwo; 

7) zrównoważonego rozwoju – w myśl którego obie strony podejmują działania, które, przyczyniając 
się do wzrostu gospodarczego, zapewniają równomierny podział korzyści, ochronę zasobów 
naturalnych i środowiska oraz rozwój społeczny.

§ 6. Współpraca pomiędzy gminą a podmiotami programu obejmuje sferę zadań publicznych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

§ 7. Priorytetowymi obszarami współpracy, realizowanymi w miarę potrzeb i możliwości 
finansowych gminy, w 2015 roku są: 

1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

2) pomoc społeczna i działalność charytatywna; 

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

4) ochrona zdrowia; 

5) ratownictwo i ochrona ludności; 

6) działania skierowane na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.

§ 8. Współpraca pomiędzy gminą a podmiotami programu będzie prowadzona w formie 
finansowej oraz pozafinansowej. 

§ 9. Współpraca w formie finansowej będzie się odbywać w szczególności poprzez zlecanie zadań 
publicznych w trybach: 

1) konkursowym, określonym w ustawie, w drodze: 

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

b) wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2) pozakonkursowym, w sposób określony na podstawie art. 19a ustawy.
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§ 10. Współpraca pomiędzy gminą i podmiotami programu w formie pozafinansowej będzie się 
odbywać w szczególności poprzez: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, polegające na umieszczaniu 
i aktualizowaniu przez Gminę najważniejszych informacji dotyczących sektora pozarządowego na 
stronie internetowej ( www.fundusze.mikolow.eu); 

2) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne wspieranie działań służących 
zaspokojeniu potrzeb; 

3) udzielanie pomocy w nawiązaniu kontaktów w skali lokalnej i krajowej; 

4) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są 
przedstawiciele podmiotów programu i gminy; 

5) zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć; 

6) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż gminne, przede wszystkim 
w ramach programów Unii Europejskiej, przekazując informacje o konkursach, dotacjach, 
grantach, szkoleniach, które będą udostępniane na stronie internetowej 
(www.fundusze.mikolow.eu) oraz w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów; 

7) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej podmiotów programu; 

8) promocję działań podmiotów programu.

§ 11. 1. Podmioty programu są zobowiązane do niezwłocznej aktualizacji swoich danych, 
zwłaszcza dotyczących zmian w ich władzach, zmian statutowych niezbędnych do ich funkcjonowania 
oraz danych teleadresowych. 

2.  Podmioty programu mają możliwość informowania gminy o planowanych i realizowanych 
działaniach oraz potrzebach na przyszły rok kalendarzowy, składając odpowiednie pismo do Urzędu 
Miasta Mikołów do dnia 31 lipca w roku obowiązywania programu. 

3.  Informacje, o których mowa w ust. 2, zostaną wzięte pod uwagę przy określaniu priorytetów na 
rok następny, zgodnie z potrzebami gminy oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi 
podmiotów programu.

§ 12. Wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu 
zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2015, przy czym będzie wynosić nie mniej niż 
1 050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

§ 13. Burmistrz Mikołowa powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, 
zwaną dalej komisją. 

§ 14. Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór na członków komisji spośród przedstawicieli podmiotów 
programu. 

§ 15. Ogłoszenie o naborze do komisji umieszczane jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów ( www.fundusze.mikolow.eu) oraz 
www.bip.mikolow.eu. 

§ 16. Na podstawie zgłoszeń przygotowywana jest lista kandydatów do komisji spełniających 
kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze. 

§ 17. Burmistrz Mikołowa powołuje swoich przedstawicieli oraz osoby reprezentujące podmioty 
programu spośród kandydatów, o których mowa w § 16, na członków komisji w liczbie, co najmniej 
dwóch reprezentantów Burmistrza Mikołowa i co najmniej jednego reprezentanta podmiotów 
programu. 

§ 18. Z obrad komisji sporządza się protokół, który przedstawia się Burmistrzowi Mikołowa do 
zatwierdzenia. 

§ 19. Protokół prac komisji jest jawny. 

§ 20. Informację o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak 
również o odmowie bądź udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych podaje się do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów 
(www.fundusze.mikolow.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów. 
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§ 21. 1. Program został opracowany na podstawie „Programu współpracy Gminy Mikołów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2014”, po 
konsultacjach przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 2351/411/2014 
z dnia 5 września 2014 roku, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLVI/937/2010 Rady 
Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania aktów prawa 
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. 

2. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 08.09.2014 r. do 19.09.2014 r. w formie 
umieszczenia projektu programu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronach 
internetowych: Urzędu Miasta Mikołów ( www.fundusze.mikolow.eu) i w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.mikolow.eu). 

3.  W terminie podanym w ust. 2 do Urzędu Miasta Mikołów wpłynęły/nie wpłynęły uwagi 
i opinie dotyczące projektu programu.

§ 22. Burmistrz Mikołowa dokonuje oceny realizacji programu na podstawie danych dotyczących: 

1) liczby ogłaszanych konkursów na realizację zadań publicznych; 

2) liczby ofert złożonych przez podmioty programu na realizację zadań publicznych w konkursach; 

3) liczby złożonych przez podmioty programu ofert na realizację zadań publicznych; 

4) liczby organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które 
otrzymały dotację na realizację zadań publicznych (liczba zawartych umów); 

5) liczby rozwiązanych umów o realizację zadań publicznych; 

6) liczby umów zawartych w trybie art. 19a ustawy; 

7) liczby konsultacji przeprowadzonych z podmiotami programu w zakresie określonym w ustawie; 

8) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań 
publicznych.

§ 23. Program będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Mikołowa

Tadeusz Socha
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