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Współpraca pozafinansowa 

 

1. Inicjatywa lokalna 

Od 2016 roku w Głogowie istnieje możliwość realizacji zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej (Uchwała nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Głogowie). Inicjatywa 

lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami oraz 

organizacjami pozarządowymi, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz 

społeczności lokalnej. 

Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również 

poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej.  

 

W roku 2017 wpłynęła 1 oferta od organizacji pozarządowej na realizacje inicjatywy lokalnej, 

która dotyczyła sadzenia drzew na jednym z głogowskich osiedli. Na ten cel przeznaczono 

18.000,00 zł. 

 

2. Konsultacje 

Akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej konsultowane są 

z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje są przeprowadzane na podstawie uchwały 

nr LIV/458/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

W roku 2017 zostały przeprowadzone 3 konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz 

Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, które dotyczyły: 

a) Projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018 

b) Projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

c) Projektu  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony   

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 

 

 



3. Rady oraz zespoły o charakterze doradczym i konsultacyjnym 

 

Obecnie działają dwie Rady, które są ciałem doradczym i konsultacyjnym, zrzeszające 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. Są to: 

a) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

b) Głogowska Rada Seniorów 

 

Istnieje również Rada Gospodarcza oraz zespół ds. infrastruktury rowerowej powołane przez 

Prezydenta Miasta, które również pełnią funkcje doradczą oraz konsultacyjną. 

 

4. Szkolenia/warsztaty 

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych zorganizowane zostało 

szkolenie pt. „Przygotowywanie projektów i wniosków ofert dotyczących realizacji zadań 

publicznych”. Szkolenie odbyło się dzięki Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych 

w ramach projektu „Rondo w Działaniu” i poprowadził je Pan Grzegorz Idziak  - tutor, trener 

umiejętności społecznych, autor i współautor projektów społecznych i edukacyjnych. 

W szkoleniu wzięło udział ponad 20 przedstawicieli głogowskich organizacji. 

 

5. Strony Internetowe 

Urząd Miejski w Głogowie prowadzi stronę internetową www.glogow.pl, na której znajduje 

się zakładka dla organizacji pozarządowych. Zamieszczane są w niej informacje dotyczące 

aktualnych wydarzeń skierowanych do organizacji pozarządowych jak również informacje 

o otwartych konkursach ofert i małych grantach. Na stronie znajduje się aktualny wykaz 

organizacji pozarządowych z danymi teleadresowymi oraz najważniejsze dokumenty, które 

dotyczą współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

6. Pełnomocnik ds. współpracy z organizacji pozarządowymi 

Od października 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Głogowie Pani Martyna Rybka pełni 

funkcję pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do głównych zadań 

Pełnomocnika w roku 2017, należało: 

a) organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami 

pozarządowymi,  

b) prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących 

w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Głogowie w zakresie 

http://www.glogow.pl/


współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania 

dotacji,  

c) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Głogowie 

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

d) przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej 

w Głogowie z organizacjami pozarządowymi,  

e) współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,  

f) prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych,  

g) monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, 

h) reprezentowanie Prezydenta Miasta Głogowa na konferencjach i spotkaniach 

dotyczących problematyki sektora pozarządowego,  

i) organizowanie spotkań, konsultacji z organizacjami pozarządowymi,  

j) przeprowadzenie oraz koordynacja naboru ekspertów zatrudnianych do oceny 

merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych,  

k) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych dla organizacji pozarządowych,  

l) rozpatrywanie ofert organizacji pozarządowych, składanych w trybie art. 19a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w otwartych konkursach  

m) rozliczanie i kontrola realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom 

pozarządowym w otwartych konkursach ofert i trybie małych grantów,  

n) publikacja kopii ofert małych grantów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Głogowie i na stronie internetowej, 

o) współpraca z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Głogowska Radą 

Seniorów, w tym obsługa organizacyjno-techniczna tych Rad 

p) przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań 

Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

 

 



Współpraca finansowa 

 

1. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Pomocy Społecznej 

 

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadań to 700.000,00 złotych z czego 

wydatkowano 696.283.77 zł 

 Rodzaje zadań: 

Zad.1 Rozwój usług na rzecz seniorów w środowisku lokalnym oraz zapewnienie 

równego dostępu do infrastruktury miejskiej 

 

Zad.2 Integracja osób niepełnosprawnych 

 

Zad.3 Wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych między innymi 

poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia. 

  

Zad.4 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i łagodzenie negatywnych skutków 

marginalizacji społecznej, wspieranie rodziny i rodzicielstwa oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

Zad.5  Wspieranie działalności charytatywnej oraz promowanie wolontariatu 

Zad.6  Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy 

zewnętrznych 

 

 Po raz pierwszy został ogłoszony konkurs na realizację zadań wieloletnich: 

 

Zad.1 Wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie. 

 

Zad.2 Wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Rudnowskiej 54a   

w Głogowie. 

 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęły 32 oferty. 

 Oferty pozakonkursowe 

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie), 

w zakresie pomocy społecznej wpłynęło 5 ofert. 

 

 

 



c) Otwarte konkursy ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 66.000,00 złotych z czego 

wydatkowano 66.000,00 złotych 

 Rodzaj zadania: 

Zad. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęły 4 oferty 

 

2. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Kultury i Sportu 

 

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie  kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego. 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 265.000,00 złotych z czego 

wydatkowano  265.000,00 zł 

 Rodzaje zadań: 

Zad.1 Wspieranie projektów i działań animacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej oraz 

stymulujących rozwój głogowskiego środowiska artystycznego i wzbogacającego życie 

kulturalne Głogowa   

 

Zad.2 Wspieranie organizowanych na terenie naszego miasta wydarzeń kulturalnych 

o randze ogólnopolskiej, regionalnej i miejskiej 

 

Zad.3 Wspieranie i popularyzowanie inicjatyw związanych z tradycją i ochroną 

dziedzictwa kulturowego Głogowa i Ziemi Głogowskiej 

 

Zad.4 „30 lat odbudowy Starego Miasta w Głogowie” – album 

 

Zad.5 „Ferie z kulturą” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez 

działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas ferii zimowych 

 

Zad.6 „Lato z kulturą” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez 

działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęło 31 ofert,  4 zostały odrzucone na etapie 

oceny merytorycznej. 

 

 Oferty pozakonkursowe 

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie), 

w zakresie pomocy społecznej wpłynęło 5 ofert. 



 

b) Otwarte konkursy ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 8.376.672,00 złotych, z czego 

wydatkowano 8.206.626,25 zł 

 

 Konkursy ogłoszone zgodnie z ustawą o sporcie oraz uchwałą XXVI/217/16 Rady 

Miejskiej w Głogowie w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów 

 Rodzaje zadań 

Zad.1 Rozwój sportu w 2017 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka nożna, z wyłączeniem piłki nożnej halowej 

Zad.2 Rozwój sportu w 2017 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka ręczna, z wyłączeniem piłki ręcznej dziewcząt 

Zad.3 Rozwój sportu w 2017 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka siatkowa, z wyłączeniem piłki siatkowej dziewcząt 

Zad.4 Rozwój sportu w 2017 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w pozostałych 

dyscyplinach 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęły 22 oferty, 1 odrzucona na etapie oceny 

merytorycznej 

 

 Konkurs ogłoszony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 150.000,00 zł, z czego 

wydatkowano 128.800,00 zł 

 Rodzaj zadania: 

Zad. Trener osiedlowy – darmowe zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży z miasta Głogowa 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęła 1 oferta 

 Oferty pozakonkursowe 

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku 

i o wolontariacie), w zakresie pomocy społecznej wpłynęło 7 ofert. 



 

3. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Edukacji 
 

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie  edukacyjnej opieki wychowawczej 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 74.100 złotych, wydatkowano całą 

kwotę 

 Rodzaj zadania: 

Zad. „Organizacja harcerskiego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji”.  

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęły 2 oferty 

 


