
Projekt – 55/XXVI 

 

UCHWAŁA NR …………. /2020 

RADY MIASTA RADYMNA 

  z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Radymna z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1057 t.j.)  

Rada  Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

 

§1. Uchwala się Roczny program współpracy Miasta Radymna 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  2021 r., w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                 Przewodniczący 

                       Rady Miasta Radymna 

  

                           Andrzej Pacek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik 

        do Uchwały Nr …….……… 

       Rady Miasta Radymna 

        z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY  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 2021 r. 

            Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem 

działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one  bazę dla rozwoju lokalnych 

społeczności zrzeszają, bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy 

społeczne obywateli danego środowiska. Podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców 

oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną. Z tego względu stanowią znakomite 

uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne samorządy. 

            Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza szansę 

na lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców 

Miasta Radymna. Niezmiernie ważne jest więc budowanie i utrwalanie podstaw trwałej  

i systematycznej współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Program określa w szczególności cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy 

współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie 

prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych Miasta Radymna. 

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w at. 3 ust. 3 ww. ustawy; 

3) programie – należy przez to rozumieć roczny program współpracy 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 

2021; 

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Radymna; 

5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert. 

 

II. Cel główny i cele szczegółowe programu 

1. Cel główny. 



Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

samorządem a organizacjami pozarządowymi. 

2. Cele szczegółowe. 

Celami szczegółowymi programu są: 

1) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw 

związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych; 

2) integracja i wspólne działanie podmiotów realizujących zadania publiczne 

3) umacnianie w społeczeństwie świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój 

lokalnego środowiska; 

4) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych; 

5) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych; 

6) promocja działalności organizacji pozarządowych. 

 

III. Zasady współpracy 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach: 

1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym  

w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej; 

2) partnerstwa – współpracy równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu 

problemów; 

3) suwerenności – szanując swoją autonomię Miasto Radymno i organizacje pozarządowe 

nie narzucają sobie wzajemnych zadań; 

4) efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów przy 

realizacji zadań publicznych; 

5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie 

wykonywanych działań; 

6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania są jawne.  

 

IV. Formy współpracy 

Miasto Radymno prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 

4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi na terenie 

miasta działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Miasta 

Radymna. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy  

i pozafinansowy. 

1. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych może odbywać się w formach: 



1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji; 

2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

2. Współpraca w formie pozafinansowej w szczególności może polegać na: 

1) organizowaniu spotkań informacyjnych, mających na celu wymianę doświadczeń, 

nawiązywanie współpracy i koordynację podejmowanych działań; 

2) prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji i pomocy w pozyskaniu pomocy 

finansowej i rzeczowej z innych źródeł; 

3) udzielanie porad i pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie stosowania 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy prawo  

o stowarzyszeniach oraz innych regulacji dotyczących funkcjonowania trzeciego 

sektora; 

4) inicjowanie i współorganizowanie realizacji zadań publicznych; 

5) popularyzację działalności organizacji pozarządowych; 

6) inicjowanie i współorganizowanie szkoleń, których celem będzie podniesienie 

sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

 

V. Priorytetowe zadania publiczne 

1. Miasto Radymno współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. Na rok 2021 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów: 

1) W zakresie  oświaty, wychowania i kultury fizycznej; 

a) powierzenia realizacji zadania  na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, 

gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, 

b) dofinansowanie przedsięwzięć klubów sportowych służących rozwojowi sportu 

na terenie miasta Radymna, 

c) dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci  

i młodzieży, 

d) dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych. 

2) W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym; 

a) realizacji na terenie miasta Radymna wspierania profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, 

b) wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów 



terapeutycznych, 

c) wspieranie różnorodnych programów  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  

z terenu miasta Radymna w czasie wypoczynku letniego, w formach 

stacjonarnych jak i wyjazdowych, 

d) wspieranie różnorodnych programów  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  

z terenu miasta Radymna w czasie ferii, w formach stacjonarnych jak  

i wyjazdowych, 

e) wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych,  

w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 

 

VI. Okres realizacji programu oraz wysokość środków planowanych na realizację programu 

1. Program współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 

będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

2. Na realizację Programu planuje się przeznaczyć w 2021 r. środki finansowe na 

następujące zadania: 

1) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół; 

2) przeciwdziałanie patologiom społecznym – prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, edukacyjnej, realizacja programów profilaktyki 

uzależnień oraz programów terapeutycznych, organizowanie imprez 

rozrywkowych, kulturalnych i sportowych z eksponowaniem programów 

profilaktyki alkoholowej;   

3) organizowanie wypoczynku letniego z eksponowaniem programów profilaktyki 

alkoholowej;  

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współdziałanie z klubami 

sportowymi na rzecz szkolenia w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa 

stołowego, sportów obronnych - sztuki walki, rozgrywki szachowe; 

5) dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych ubiegających się  

o granty z środków poza gminnych.     

3. Wysokość środków na realizację zadań zostanie określona w uchwale budżetowej na 

2021 r. 

  

VII. Sposób realizacji oraz oceny realizacji Programu 

  

1. Program realizowany jest we współpracy Miasta Radymna z organizacjami 

pozarządowymi. 

2. Podmiotami realizującymi postanowienia Programu w zakresie współpracy, o której 

mowa w ust. 1, są w szczególności: 



1) Rada Miasta Radymna; 

2) Burmistrz Miasta Radymna; 

3) organizacje pozarządowe posiadające siedzibę w Radymnie lub działające na rzecz 

Miasta Radymna. 

3. Samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Radymna, prowadzą współpracę  

z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na: 

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na 

realizację zadań publicznych; 

2) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

4. Ustala się mierniki oceny realizacji Programu. 

5. Miernikami, o których mowa w ust. 4, są w szczególności: 

1) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym  

z budżetu Miasta Radymna na realizację zadań publicznych; 

2) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych zleconych w drodze konkursów ofert; 

3) liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i trybu 

pozakonkursowego; 

4) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań 

publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert  

i w trybie pozakonkursowym; 

5) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 

publicznych. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.3, zostanie opublikowane na stronie internetowej 

Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

VIII. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

  

1. Projekt programu współpracy na 2021 r. powstał na bazie wcześniej uchwalonych 

programów współpracy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz środków 

finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2021 r. 

2. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sposób określony w Uchwale Nr 

275/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 19 października 2010 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 



publicznego lub 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. 

3. Uchwalony program zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Radymna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń. 

 

IX. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert 

1.  Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez 

organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto Radymno otwartych 

konkursów ofert. 

2. Komisje konkursowe powołuje Burmistrz Miasta Radymna. 

3. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum dwóch przedstawicieli Burmistrza 

Miasta  Radymna oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Miasta Radymna 

spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kandydatur. 

5. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel 

organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Radymna lub działającej na rzecz 

jego mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała 

udziału w konkursie. 

6. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy. 

7. Za pracę każdej komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący, którym jest 

przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Radymna, wskazany przez 

Burmistrza Miasta Radymna. 

8. Komisja konkursowa zobowiązana jest do opiniowania ofert w formie pisemnej. 

9. Obsługę administracyjną komisji konkursowych prowadzą pracownicy komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta Radymna. Każde posiedzenie komisji konkursowej jest 

protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń 

podjętych przez komisję. Wszystkie protokoły z posiedzeń komisji konkursowych 

sporządzane są przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu 

Miasta Radymna. 

10. Wszyscy członkowie komisji konkursowej mają prawo do wglądu w dokumentację 

stanowiącą podstawę pracy komisji – zarówno podczas trwania posiedzeń, w okresie 

między posiedzeniami, jak i po zakończeniu procedury konkursowej. 

11. Komisja konkursowa podczas opiniowania ofert stosuje kryteria wyszczególnione  



w ustawie. 

12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty 

przyznanej dotacji, dokonuje Burmistrz Miasta Radymna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI  

projektu „Programu współpracy miasto Radymno z organizacjami                                       

pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność                                                     

pożytku publicznego na 2021 rok” 

 

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi i opinie  

  

Nazwa podmiotu: ..…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby podmiotu: .………………………..….………………………………………. 

Osoby upoważnione do reprezentacji: ……………………………………………………….. 

…………………..…………….………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, funkcja) 

Nr KRS lub nr ewidencji: …………………………………….………………………………  

Imię, nazwisko i numer telefonu osoby wypełniającej formularz: …………………………... 

…………………………………………….………………………………………………….. 

 

Proponowane zmiany zapisów w projekcie programu 

 



Lp. 

Oznaczenie 

zapisu 

(numer, 

punkt) 

Obecne  

brzmienie zapisu 

Proponowane  

brzmienie zapisu 

Uzasadnienie 

proponowanych zmian 

     

     

     

     

 

Inne uwagi i opinie do projektu programu 

 

 

 

 

Radymno, dnia ……………………..                    ……...……………………………………… 

       Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  

   do reprezentacji podmiotu 

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od dnia 21 października 2020 r. do dnia 29 

października 2020 r. w  sekretariacie Urzędu Miasta  lub przesłać skan podpisanego formularza 

pocztą elektroniczną na adres sekretariat@radymno.pl. 

 Projekt „Programu współpracy  miasta Radymno z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” jest dostępny na stronie 

internetowej: www.bip.radymno.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radymna.  

http://www.bip.radymno.pl/

