ZARZĄDZENIE NR 0050.244.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 11 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 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”

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 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.) w związku z Uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 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 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji zmienionej Uchwałą Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
16 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 2435 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne 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 w celu zebrania uwag i opinii
o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022
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” stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 11 października 2021 r.,
a termin zakończenia na dzień 18 października 2021 r.
§ 3. Konsultacje społeczne skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek.
§ 4. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii na
„Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Toszek w roku 2022 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”” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypełnione formularze, o których mowa w ust. 1 należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 października 2021 r. do godz. 15:00:
1) pisemnie do siedziby Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława
Chrobrego 2, 44-180 Toszek;
2) drogą elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pl.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.244.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 11 października 2021 r.

Projekt
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia ......... 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 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"
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 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.),
po przeprowadzeniu konsultacji 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 wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program współpracy Gminy Toszek w roku 2022 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" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia .................... 2021 r.

Program współpracy Gminy Toszek w roku 2022
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

Autor: Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Toszku
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Program współpracy Gminy Toszek w roku 2022
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
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Program współpracy Gminy Toszek w roku 2022
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
____________________________________________________________________________________________________

§1
Postanowienia ogólne
1. Program współpracy Gminy Toszek w roku 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.) określa formy, zasady i kierunki wzajemnej współpracy.
2. Ilekroć w niniejszym Programie 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
2) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Toszek
w roku 2022 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”;
3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Toszek;
4) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) dotacji – należy przez to rozumieć środki podlegające szczególnym zasadom
rozliczenia, zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
§2
Cele Programu
1. Celem głównym Programu jest efektywna realizacja zadań publicznych oraz
sprecyzowanie (skonkretyzowanie) zasad i form współpracy Gminy Toszek
z organizacjami działającymi na jej terenie, które są jednym z kluczowych partnerów
w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców poprzez budowanie harmonijnej
i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami działającymi na terenie
gminy.
2. Celami szczegółowymi są:
1) wsparcie działań organów Gminy Toszek w zakresie diagnozowania, rozwiązywania
oraz identyfikowania potrzeb i problemów mieszkańców;
2) wzrost kapitału społecznego (aktywizacja społeczności lokalnej) poprzez tworzenie
przyjaznych warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców gminy,
zaangażowania lokalnej społeczności w proces definiowania i rozwiązywania
problemów społecznych oraz do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących
na ich rzecz;
3) wsparcie organizacyjne, prawne i edukacyjne organizacji oraz zwiększenie roli
niefinansowych form współpracy z organizacjami;
4) wzmacnianie pozycji organizacji i ich konkurencyjności w pozyskiwaniu środków
ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy
(w szczególności poprzez dofinansowanie wkładów własnych);
5) poprawa jakości życia mieszkańców gminy i pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb
poprzez budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnej;
6) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców, w tym także
z ich własnej inicjatywy;

3/11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 617B4A19-E6B4-44E1-BDDA-8972A354D5E7. Podpisany

Strona 3

Program współpracy Gminy Toszek w roku 2022
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
____________________________________________________________________________________________________

7) tworzenie systemowych rozwiązań, ważnych dla funkcjonowania gminy i jej
mieszkańców;
8) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych;
10) zwiększenie współudziału/współpracy z organizacjami w zakresie realizacji
gminnych programów, polityk i strategii,
11) tworzenie przyjaznego środowiska dla powstawania i funkcjonowania nowych
organizacji.
§3
Zasady współpracy
Program opiera się na następujących zasadach:
1) pomocniczości - gmina udziela organizacjom pomocy w wykonywaniu zadań
publicznych w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty
samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób terminowy
i profesjonalny;
2) suwerenności stron - zarówno gmina, jak i organizacje podejmujące współpracę
zachowują autonomię i niezależność, zasada suwerenności stron przejawia się
we wzajemnym poszanowaniu autonomii oraz nieingerowaniu w sprawy wewnętrze
organizacji lub samorządu;
3) partnerstwa – współpraca pomiędzy gminą a organizacjami oparta jest
na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów, w szczególności poprzez uczestnictwo
organizacji w rozeznaniu i definiowaniu problemów mieszkańców, sugerowaniu
zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez
organizację;
4) efektywności – gmina przy zlecaniu organizacjom do realizacji zadań publicznych,
dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych,
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz wymogów określonych
w ustawie o finansach publicznych, a organizacja wykonuje zlecone zadanie zgodnie
z przedstawionymi w ofercie założeniami;
5) jawności – procedury postępowania przy zlecaniu realizacji zadań publicznych
organizacjom przez gminę, sposób udzielania dotacji, ich wysokość oraz procedury
kontroli wykonania zadania są jawne;
6) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie trybu
zlecania i realizacji zadań, zapewnienie szerokiego i sprawnego dostępu do informacji
i realizacji zadań publicznych;
7) równych szans i niedyskryminacji - ma na celu umożliwienie wszystkim organizacjom
(oraz ich członkom bez względu na ich płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę
lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną)
sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich sferach zadań publicznych
na jednakowych zasadach, w szczególności poprzez włączenie do współpracy
na równych prawach grup mniejszościowych oraz promowanie zadań publicznych
realizowanych bez barier architektonicznych i komunikacyjnych;
8) wzajemnego informowania się – w szczególności o planowanych kierunkach
działalności przez organy administracji publicznej i organizacje, o możliwości wzięcia
udziału (lub o braniu udziału) w projektach i konkursach (różnych szczebli),
ogłaszanych także przez inne samorządy.
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
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§4
Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne
1. Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Do obszarów priorytetowych współpracy z organizacjami w roku 2022 należą zadania
obejmujące zakres:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin w szczególności
poprzez:
a) organizowanie wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży
w formach wyjazdowych oraz w miejscu zamieszkania;
b) prowadzenie domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy lub
domów seniora;
c) organizowanie i zapewnienie opieki w formie usług opiekuńczych, w tym usług
specjalistycznych;
2) wpierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy,
w szczególności poprzez:
a) organizację imprez sportowych, zawodów i rozgrywek o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym;
b) szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie zajęć
treningowych;
c) organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań
mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
d) wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości oraz
bezpieczeństwa posiadanej bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej;
3) turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez:
a) organizację imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym;
b) prowadzenie edukacji w zakresie turystyki i krajoznawstwa o zasięgu lokalnym
i regionalnym poprzez organizację konferencji, seminariów, odczytów, szkoleń;
c) organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań mieszkańców
gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym m.in. organizowanie
prezentacji, wystaw, plenerów malarskich, fotograficznych;
4) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
w szczególności poprzez:
a) świadczenie specjalistycznych usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych,
samotnych, starszych, niepełnosprawnych, w miejscu ich zamieszkania,
nie objętych długoterminową opieką pielęgniarską;
b) popularyzację wiedzy - prowadzenie edukacji zdrowotnej, w tym organizację
działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup
wiekowych;
c) realizację programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
d) rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań mających
na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem;
e) usprawnienie ruchowe, przywracanie pacjentom sprawności fizycznej
umożliwiającej samodzielną egzystencję;
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f) prowadzenie innych działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających
na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia
mieszkańców lokalnej wspólnoty;
5) kultury i sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez:
a) wsparcie rozwoju kultury i sztuki oraz twórczości artystycznej;
b) wzbogacanie oferty kulturalnej gminy poprzez organizowanie wystaw, plenerów
malarskich, fotograficznych, koncertów, spektakli, przeglądów, festiwali
muzycznych;
c) edukację kulturalną;
d) promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem
gminy i regionu;
e) upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
f) dokumentowanie historii i teraźniejszości gminy;
g) wspieranie twórczości literackiej - wydawnictw regionalnych;
6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
w szczególności poprzez:
a) promocję i aktywizację mniejszości narodowych;
b) organizację spotkań, imprez okolicznościowych na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych;
c) organizację imprez okolicznościowych we współpracy z przedstawicielami
mniejszości narodowych i etnicznych;
7) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
poprzez:
a) udział w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych;
b) organizację aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
zamieszkałą na terenie Gminy Toszek;
c) przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie właściwych postaw społecznych;
d) organizowanie wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży
w formach wyjazdowych oraz w miejscu zamieszkania;
e) upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas
organizowanych wyjazdów;
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności poprzez:
a) wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów;
b) edukację osób w wieku senioralnym;
c) aktywizację i integracja seniorów;
d) prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego osób
w wieku senioralnym, w szczególności poprzez: organizacje szkoleń, seminariów,
spektakli lub spotkań towarzyskich skierowanych dla osób w wieku emerytalnym,
kluby seniora;
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
w szczególności poprzez:
a) organizację konferencji, seminariów, odczytów, szkoleń;
b) organizację kursów zawodowych i innych form doskonalenia zawodowego;
c) prowadzenie poradnictwa grupowego i/lub indywidualnego (np. biura porad
dla obywateli);
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d) zachęcanie mieszkańców do aktywności gospodarczej, w tym wspieranie
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą;
11) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
w szczególności poprzez:
a) organizowanie ważnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych
we współpracy z organizacjami międzynarodowymi gmin partnerskich;
b) promowanie gminy, jej działań oraz współpracy z trzecim sektorem za granicą,
w szczególności w gminach partnerskich;
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji poprzez:
a) zwiększenie udziału obywateli i organizacji społecznych w życiu publicznym;
b) promocję i kształtowanie postaw obywatelskich;
c) przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych poprzez organizację
wydarzeń nawiązujących do idei walki z dyskryminacją;
d) organizację działań wspomagających przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii
i wsparcie grup mniejszościowych;
e) promocję informacji dotyczących ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich;
f) promocję postaw demokratycznych;
g) promocję wolności słowa oraz wolności mediów;
h) promocję działań zwalczających dezinformację/ przeciwdziałanie dezinformacji;
i) przeciwdziałań wykluczeniu społecznemu grup mniejszościowych;
j) upowszechnianie informacji o prawie mieszkańców do informacji o działalności
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
§5
Formy współpracy
1. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy, we współpracy z organizacjami, w zakresie zadań odpowiadających zadaniom
gminy.
2. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami jest realizacja zadań
na rzecz gminy lub jej mieszkańców.
3. Współpraca z organizacjami może mieć formę finansową lub niefinansową
(informacyjną i organizacyjną).
4. Finansowe formy współpracy polegają na:
1) zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania ich
wykonania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel;
2) możliwości zawierania umów o wykonywanie inicjatywy lokalnej na zasadach
określonych w ustawie;
3) możliwości zawierania umów o partnerstwie określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 305 z późn. zm.) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).
5. Niefinansowe formy współpracy polegają na:
1) wymianie informacji o podejmowanych działaniach poprzez publikowanie istotnych
informacji na stronie internetowej www.toszek.pl lub w Biuletynie Informacji
Publicznej;
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2) konsultowaniu projektów uchwał prawa miejscowego dotyczących działalności
statutowej organizacji oraz projektu programu w sposób określony uchwałą
Rady Miejskiej w Toszku;
3) promowaniu i prezentowaniu działalności organizacji oraz popularyzacji dobrych
praktyk związanych z trzecim sektorem poprzez zamieszczanie na stronie
www.toszek.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o ich działalności
oraz w gminnej gazecie samorządowej i lokalnych programach telewizyjnych;
4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym lub inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji i organów gminy;
5) zawieraniu umów partnerskich i realizacji wspólnych przedsięwzięć;
6) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
w sferze zadań publicznych;
7) udzielaniu organizacjom pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań, których
tematyka dotyczy sfery zadań publicznych, o których mowa w § 4 Programu poprzez
nieodpłatne udostępnianie lokalu oraz umieszczenie informacji o spotkaniu na stronie
internetowej www.toszek.pl;
8) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł zewnętrznych,
pomoc w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnych;
9) współrealizacji uroczystości okolicznościowych oraz wspólnych przedsięwzięć
o charakterze inicjatywnym organizowanych przez organy gminy we współpracy
z trzecim sektorem;
10) obejmowaniu honorowym patronatem przez organy gminy imprez i wydarzeń
kulturalnych, sportowych, edukacyjnych inicjowanych przez organizacje;
11) wydawaniu opinii o działalności danych organizacji (rekomendacje, listy referencyjne).
§6
Okres realizacji Programu
Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
§7
Sposób realizacji Programu
Wspieranie lub powierzanie organizacji przez Burmistrza Toszka realizacji zadania może
odbywać się w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
na następujących zasadach:
1) powierzenia lub wspierania realizacji zadania przez organizacje po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania;
2) zlecenia organizacji realizacji zadania przez Burmistrza Toszka, na jej wniosek,
z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 19a ustawy,
po złożeniu przez organizację oferty.
§8
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
1. Na realizację programu planuje się wydatkowanie w roku 2022 środków w wysokości
483.000,00 zł.
2. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu
w roku 2022 określi Rada Miejska w Toszku w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Toszek na rok 2022.
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§9
Sposób oceny realizacji Programu
1. Współpracą gminy z organizacjami w zakresie realizacji konkretnych zadań, o których
mowa w § 4 Programu, zajmuje się Burmistrz Toszka.
2. W przypadku finansowych form współpracy Burmistrz Toszka:
1) może przeprowadzić kontrolę realizacji zadania dokonując oceny: stanu wykonania
zadania, rzetelności i jakości wykonywania zadania oraz oceny prawidłowości
wykorzystania dotacji;
2) przeprowadza kontrolę sprawozdań składanych przez organizacje.
3. W przypadku użyczenia organizacji pomieszczeń, lokali lub innych nieruchomości
gminnych, Burmistrz Toszka może dokonać kontroli prawidłowości wykonywania
umowy przez organizacje.
4. Miernikiem oceny realizacji Programu są w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczby organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w drodze otwartego
konkursu ofert oraz z pominięciem procedury konkursowej (tzw. „małe granty”);
3) liczby zawartych umów o realizację zadań publicznych z wyszczególnieniem na liczbę
umów, które zawarto w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz
w wyniku trybu pozakonkursowego;
4) sumy przyznanych dotacji, tj. wysokości środków finansowych przekazanych
organizacjom z budżetu Gminy Toszek na realizację zadań publicznych,
z uwzględnieniem wysokości środków wydatkowanych w trybie konkursowym
i pozakonkursowym;
5) udziału środków własnych organizacji w realizacji zadań publicznych zleconych
w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym;
6) liczby organizacji, z którymi rozwiązano umowy oraz podjęty tok postępowania;
7) liczby organizacji, które nie złożyły w terminie sprawozdań końcowych, podjęty tok
postępowania;
8) sumy środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje;
9) informacji o realizowanych zadaniach oraz osiągniętych rezultatach;
10) formy i zakresu współpracy o charakterze niefinansowym gminy z organizacjami,
w tym w szczególności:
a) liczby realizowanych projektów partnerskich oraz wspólnych przedsięwzięć;
b) liczby przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami,
c) liczby przedsięwzięć objętych honorowym patronatem organów gminy.
§ 10
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
1. Program tworzony był w następujący sposób:
1) projekt Programu został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Toszku odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi
na podstawie informacji o wysokości planowanych środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz priorytetów
w realizacji zadań publicznych i preferowanych typów działań podejmowanych
w latach ubiegłych;
2) uwzględniono w szczególności uwagi radnych wyrażających opinie o potrzebach
mieszkańców zgłaszanych podczas sesji, jak i zgłoszeń (ustnych) organizacji
dokonywanych w trakcie realizacji zadań w latach poprzednich.
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2. W terminie od dnia ……………….. 2021 r. do dnia ……………. 2021 r. włącznie projekt
Programu został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z zasadami określonymi
w Uchwale Nr XLV/369/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania 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 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej Uchwałą
nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2018 r. poz. 2435 z późn. zm.).
3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu
uchwały będącej przedmiotem konsultacji przy pomocy „Formularza zgłaszania uwag
i opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2022 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””, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050…….2021
Burmistrza Toszka z dnia z 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Toszek w roku 2022 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 poprzez opublikowanie/zamieszczenie jego treści:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka „Konsultacje społeczne”,
2) na stronie internetowej www.toszek.pl – zakładka „NGO” oraz zakładka „Konsultacje
społeczne”;
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku.
Dodatkowo w/w formularz w formie interaktywnej został zamieszony w elektronicznej
platformie konsultacji społecznych https://toszek.wdialogu.pl/konsultacje.
4. Przebieg konsultacji był następujący: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. Wyniki konsultacji zawierające odpowiednio zestawienie zgłoszonych uwag i opinii
do projektu uchwały (programu) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Toszek przed procedowaniem nad projektem uchwały przez Radę Miejską
w Toszku. Dodatkowo informacja z przebiegu konsultacji została przedstawiona
Radzie Miejskiej w Toszku poprzez odczytanie wyników konsultacji podczas posiedzenia
Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Toszku.

§ 11
Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych powołanych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Burmistrza Toszka w celu
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
2. Członkowie komisji konkursowej swoje czynności wykonują nieodpłatnie. Członkom
komisji nie przysługuje zwrot wydatków związanych z wykonywaniem czynności.
3. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący, a w razie niemożności
wykonywania przezeń funkcji, Zastępca Przewodniczącego.
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4. Posiedzenia
komisji
konkursowej
zwołuje
Przewodniczący
lub
Zastępca
Przewodniczącego.
5. Przedmiotem posiedzeń komisji konkursowej jest w szczególności:
1) zapoznanie się członków komisji z ofertami złożonymi przez organizacje;
2) wypełnienie oświadczenia o bezstronności członka komisji;
3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia komisji konkursowej, przy czym
posiedzenie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków
komisji, z odnotowaniem liczby członków komisji konkursowej obecnych
i nieobecnych na posiedzeniu;
4) sprawdzenie prawidłowości ogłoszenia o konkursie;
5) opiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym - wskazanie ofert
spełniających i niespełniających warunków formalnych określonych w ogłoszeniu
o konkursie;
6) opiniowanie ofert pod względem merytorycznym na podstawie karty oceny
punktowej, po zapoznaniu się z treścią oferty, zgodnie z kryteriami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym, obliczenie średnich arytmetycznych punktów
przyznanych poszczególnym ofertom oraz propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz
z proponowanymi kwotami dotacji;
6. Z posiedzeń komisji konkursowej sporządza się protokół uwzględniający odpowiednio
postanowienia ust. 5.
7. Ocenę ofert oraz propozycję rozstrzygnięcia konkursu, w tym proponowane kwoty dotacji
komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi Toszka, który podejmuje ostateczną
decyzję w tym zakresie.
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UZASADNIENIE
Uchwalenie przez organ stanowiący gminy rocznego 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) jest
obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust. 1 cytowanej wyżej ustawy. Akt ten wprowadza obowiązek
uchwalenia rocznego programu współpracy nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
okres obowiązywania Programu.
Dokument stanowi uszczegółowienie przedmiotu i zasad współpracy Gminy Toszek
z podmiotami wymienionymi w przedmiotowym akcie prawnym i jednocześnie jest wyrazem lokalnej
i regionalnej polityki współdziałania z organizacjami pozarządowymi.
Program współpracy został poddany konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale
Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania 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 projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej
Uchwałą nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w okresie od dnia
............ 2021 r. do dnia ........... 2021 r. włącznie.
Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest istotną cechą
społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem sprzyjającym aktywizacji społeczeństwa.
W świetle powyższego i mając na uwadze tworzenie warunków do aktywności społecznej,
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022
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 jest uzasadnione.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.244.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 11 października 2021 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022
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”
1. Informacje o zgłaszającym1
Pełna nazwa organizacji/
podmiotu
Adres siedziby
organizacji/podmiotu

2. Zgłaszane uwagi i opinie
L.p.

Wskazanie zapisu w projekcie uchwały,
do którego odnosi się uwaga/opinia
(rozdział/paragraf/ustęp/punkt/strona)

Propozycja zmiany / proponowane
zmienione brzmienie zapisu

3. Dodatkowe uwagi i opinie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…….……………………………
/ podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji organizacji/podmiotu/

1

Konieczne jest wypełnienie punktu 1

1/1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 617B4A19-E6B4-44E1-BDDA-8972A354D5E7. Podpisany

Strona 1

