
UCHWAŁA NR LX/756/2022 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.). 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2023”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Czeladzi 

 
 

mgr Jolanta Moćko 
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Załącznik do uchwały Nr LX/756/2022 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 
na rok 2023 

I.  Wstęp. 

Samorząd potrzebuje silnego sektora pozarządowego, by lepiej wypełniać swoje funkcje – dokładniej 
identyfikować zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz pełniej, skuteczniej i efektywniej je zaspokajać. 

Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umacnianiu obywateli i ich 
wspólnot. 

Funkcjonowanie organizacji non profit, a w szczególności aktywność mieszkańców Czeladzi 
zrzeszonych w tych podmiotach sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje 
otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych zbiorowości. Program współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowymi jest wyrazem współdziałania i wzajemnego wspierania się sektora 
samorządowego i społecznego. Reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym 
i niefinansowym, określając jego formy. To wyraz polityki miasta wobec podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości 
działania na terenie Czeladzi i opartej na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności. 

Niniejszy Program opracowany został przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej. 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie: uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, projekt Programu współpracy na rok 2023 został poddany 
konsultacjom. 

Projekt „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2023” został przygotowany na podstawie ubiegłorocznego programu oraz na 
podstawie doświadczeń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach minionych. 

Dnia 12 października 2022 r. na stronie internetowej miasta www.czeladz.pl w zakładce Sprawy 
społeczne – Organizacje pozarządowe – Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź ogłoszono konsultacje dotyczące projektu Programu 
współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. 

Konsultacje trwały od 20 do 26 października 2022 r. do godz. 15:30. 

Do dnia 26 października 2022 r. do godz. 15:30 żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swoich 
uwag dotyczących wprowadzenia zmian do programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji 
zadań publicznych na przyszły rok. 

II.  Postanowienia ogólne. 

1. Ilekroć w tekście jest mowa o: 
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1) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 

2) działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to działalność społecznie użyteczną, 
prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3) środkach publicznych – należy rozumieć przez to środki publiczne, o których mowa 
w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy, 

4) dotacji – należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 

5) wolontariuszu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie,  

6) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Czeladzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023, 

7) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego 
na rzecz społeczności lokalnej, 

8) operatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony 
w art. 3 ust. 3, której organ administracji publicznej zlecił realizację zadania publicznego w sposób, 
o którym mowa w art. 16a ustawy;  

9) realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony 
w art. 3 ust. 3, której operator projektu zleca wykonanie projektu; 

10) projekcie – rozumie się przez to zadanie realizowane przez realizatora projektu w sposób, 
o którym mowa w art. 16a ustawy, 

11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

12) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs na dotacje z budżetu Miasta Czeladź na 
realizację zadań publicznych w 2023 roku, 

13) komisji konkursowej – rozumie się przez to komisję konkursową do spraw opiniowania ofert na 
realizację zadań publicznych, powoływaną każdorazowo przez Burmistrza Miasta Czeladź, 

14) małych  grantach – rozumie się przez to zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom  w trybie określonym w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

15) zadaniach publicznych – rozumie się przez to sferę zadań publicznych, określonych 
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

2. Podmiotami Programu są: 

1) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność na terenie miasta 
Czeladź lub na rzecz jego mieszkańców, 

2) organizacje pozarządowe, 

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

4) spółdzielnie socjalne, 
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5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

3. Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Czeladź na realizację Programu w roku 
2023 wynoszą: 518 000,00 zł. 

III.  Cele Programu. 

1. Głównym celem Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Czeladzi, kształtowanie 
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy 
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Szczegółowe cele do niniejszego Programu to: 

1) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, 

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Mieście, 

3) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych, 

5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które do tej pory 
były realizowane przez samorząd, 

6) zdynamizowanie działań organizacji w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności 
i efektywności. 

IV.  Zasady współpracy. 

Realizacja Programu opiera się na zasadach: 

1) pomocniczości - miasto prowadzi działalność przy pomocy organizacji pozarządowych, poprzez 
powierzanie lub wspieranie wykonywania odpowiednich zadań publicznych, 

2) suwerenności stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów 
programu,  

3) partnerstwa - organizacjom zapewnia się uczestnictwo w ustalaniu zadań publicznych wykonywanych 
przez miasto oraz sposobu wykonywania tych zadań na równych prawach i na zasadzie dobrowolności 
udziału, 

4) efektywności - miasto wykorzystuje współpracę z organizacjami do efektywnej realizacji zadań 
na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Czeladzi, 

5) uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,  

6) jawności - miasto udostępnia organizacjom pozarządowym podstawowe dane, tj. o zamiarach, celach 
i efektach współpracy oraz o jej kosztach.  

V.  Zakres przedmiotowy. 

Przedmiotem współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku jest: 

1) realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 

2) współtworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania, 

4) konsultowanie aktów prawa miejscowego. 
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VI.  Formy współpracy. 

1. Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w ustawie w art. 3 ust. 3 odbywa się w wymiarze finansowym lub/i niefinansowym. 

2. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formach: 

1) powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, 

2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

3) zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, 

4) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, 

5) zawierania umów na podstawie m.in. ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. 

3.   Współpraca o charakterze niefinansowym przybiera formy: 

1) organizowania otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym dotyczących 
przygotowywania i rozliczania wniosków, składanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz zadań 
publicznych, planowanych do realizacji na następny rok, 

2) realizowania wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych i miasta, 

3) wspierania działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, 

4) udzielania rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji 
z wnioskami o dotacje, 

5) wspierania przez miasto działań promujących przekazywanie 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym, 

6) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, związanej z działaniami organizacji 
pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z miastem, 

7) tworzenia wspólnych zespołów doradczych, inicjatywnych i opiniujących złożonych z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie i przedstawicieli  organów administracji publicznej, 

8) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa normatywnego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie 
z zapisem Uchwały Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r., 

9) pomocy merytorycznej w przygotowywaniu przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, 

10) użyczania organizacjom pozarządowym lokali, będących ich siedzibą lub na potrzeby prowadzenia 
działalności statutowej, 

11) udostępniania, w miarę posiadanych możliwości sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta Czeladź na 
potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań, zajęć oraz 
imprez o charakterze niekomercyjnym. 

VII.  Priorytetowe zadania publiczne. 

1. Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, dotyczące zadań własnych gminy, a w szczególności rozwoju demokracji 
lokalnej, wykorzystania możliwości partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, przy 
spełnionych następujących warunkach: 

1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Czeladzi, 
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2) obie strony wyrażają wolę współpracy, 

3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej. 

2. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w Ustawie jako zadania pożytku publicznego /art.4 
ust.1/, będące jednocześnie zadaniami własnymi Gminy. 

3. Do dziedzin obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i przewidywane priorytetowe zadania 
publiczne, które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy współudziale finansowym Miasta Czeladź zaliczamy: 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób, w tym m.in.: 

a) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej mieszkańców Czeladzi poprzez 
nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, a także zaradności, samodzielności 
i aktywności społecznej, 

c) działalność na rzecz rodzin w tym: grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 
emocjonalnego, 

d) wspieranie przedsięwzięć dotyczących pomocy młodzieży z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi, 

e) wspieranie działań w zakresie udzielania pomocy rodzicom z dziećmi w sytuacjach kryzysowych, 

f) wspieranie przedsięwzięć z zakresu polityki prorodzinnej oraz osób starszych, 

g) wspieranie działań w zakresie współpracy międzypokoleniowej, 

h) podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną osób starszych. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2023 r. wynosi: 4 000,00 zł 

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m.in.: 

a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej (w tym m.in. konsultacje, warsztaty, poradnictwo, terapia, prowadzenie działalności ruchów 
abstynenckich itd.), 

b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży (w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element 
oddziaływań profilaktycznych zgodnie z przedstawionym programem profilaktycznym, organizacja 
zawodów integracyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym, 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
organizacja wyjazdów profilaktycznych,  integracyjnych, rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych dla 
dzieci i dorosłych, organizacja konkursów, imprez itp.), 

c) wspieranie działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych lub 
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i ich rodzin, 

d) realizacja programów informacyjno-edukacyjno-integracyjnych dla dorosłych, 

e) realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, 

f) realizacja programów profilaktyczno-wychowawczo-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2023 r. wynosi: 165 000,00 zł 

3) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, w tym m.in.: 
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a) udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz wspomaganie przedszkoli, szkół 
i placówek (w tym m.in. konsultacje psychologiczne dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli 
z zakresu komunikacji interpersonalnej, warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze 
itp.), 

b) organizowanie konkursów naukowych dla dzieci i młodzieży z czeladzkich placówek oświatowych. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2023 r. wynosi: 2 000,00 zł 

4) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym m.in.: 

a) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

b) wspieranie działań ułatwiających dostęp do kultury, sztuki oraz pielęgnowanie i poznawanie miejsc 
dziedzictwa narodowego poprzez organizację wycieczek, 

c) przygotowywanie wydawnictw związanych z historią i kulturą Czeladzi, 

d) prowadzenie zespołów artystycznych, tanecznych, 

e) organizacja plenerów i imprez artystyczno-kulturalnych, 

f) organizacja wystaw, koncertów, 

g) działania mające na celu pielęgnowanie historii i kultury Czeladzi w miastach partnerskich. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2023 r. wynosi: 20 000,00 zł  

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.: 

a) organizacja przedsięwzięć i realizacja programów w zakresie usportowienia osób (dzieci, młodzież, 
seniorzy) poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu 
przygotowanie zawodników klubów sportowych do rywalizacji, 

b) organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

c) organizacja wydarzeń sportowych (turnieje, imprezy sportowe), 

d) wspieranie działań sportowych i sportowo-rekreacyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych, 

e) realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów poprzez dofinansowanie 
stypendiów sportowych. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2023 r. wynosi: 250 000,00 zł 

6) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym m.in.: 

a) realizacja programów wspierających funkcjonowanie organizacji pozarządowych. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2023 r. wynosi: 2 000,00 zł 

7) ratownictwo i ochronę ludności, w tym m.in.: 

a) utrzymywanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2023 r. wynosi: 75 000,00 zł 

4. Miasto Czeladź może, na wniosek podmiotu, rozszerzyć listę zadań priorytetowych przewidzianych 
do realizacji. 

5. Miasto w 2023 roku będzie wspierać, powierzać i współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w zakresie realizacji w/w zadań.  
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VIII.  Okres realizacji Programu. 

1. Zadania niniejszego Programu będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 

2. Zmiany w programie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie uchwały Rady Miejskiej 
w Czeladzi. 

IX.  Sposób realizacji Programu.  

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przyznawanie przez miasto 
środków finansowych odbywać się będzie poprzez: 

1) otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Burmistrza Miasta Czeladź, 

2) wnioski organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie 
z art. 19a ustawy, 

3) wnioski o inicjatywę lokalną, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi, 

4) inne tryby niż wyżej wymienione, określone w odrębnych przepisach, w szczególności 
w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Realizatorzy Programu: 

1) Rada Miejska w Czeladzi, 

2) Burmistrz Miasta Czeladź, 

3) organizacje pozarządowe, 

4) komisje konkursowe, 

5) Wydziały Urzędu Miasta Czeladź i jednostki organizacyjne miasta. 

X.  Sposób oceny realizacji Programu.  

1. Burmistrz Miasta Czeladź dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego 
organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: ustalenia trybu i zasad postępowania 
przy udzielaniu dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, sposobu rozliczania i sposobu kontroli z wykonania zadań publicznych. 

2. Ocena realizacji  programu będzie dotyczyć: 

1) liczby otwartych konkurów ofert, 

2) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkurów, 

3) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych, 

4) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności, 

5) wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację zadań 
publicznych, 

6) liczby umów zerwanych lub unieważnionych, 

7) wysokości środków własnych organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację zadań 
publicznych na rzecz mieszkańców miasta, 

8) liczby osób, które były uczestnikami różnych działań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe, 

9) liczby złożonych przez organizacje ofert na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych 
konkurów ofert (tzw. małe granty), 
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10) wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartych konkurów ofert (tzw. małe granty), 

11) liczby inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej. 

3. Wydział koordynujący przygotowuje projekt Programu, przyjmuje opinie na temat propozycji zapisów 
do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację zgodnie z Uchwałą 
Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r. 

XI.  Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert.  

1. Do zaopiniowania ofert, przedłożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ustawie w art. 3 ust. 3, Burmistrz Miasta Czeladź 
w drodze Zarządzenia powoła komisję konkursową. 

2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

3. Posiedzenia komisji konkursowych prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
zastępca przewodniczącego lub wyznaczony przez niego członek komisji. 

4. Do ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej członków. 

5. Przewodniczący i członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert 
składają oświadczenie, iż nie pozostają w takim stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami biorącymi 
udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas opiniowania 
ofert. 

6. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

7. Komisja konkursowa opiniuje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego pod względem 
formalnym i merytorycznym, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

8. Komisja konkursowa przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

9. Wyniki konkursu zatwierdzane są przez Burmistrza Miasta Czeladź. 

10. Wyniki otwartego konkursu ofert, w formie Zarządzenia Burmistrza zawierającego nazwę oferenta, 
nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych ogłaszane są niezwłocznie po 
wyborze oferty w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Czeladź i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź. 
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UZASADNIENIE 

  
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań 
publicznych uchwalany jest co roku. Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku 
poprzedzającego okres obowiązywania programu. 
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