
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU
WSP6LPRACY
GMINY MIEJSKIEJ GLOGOW
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
ZA ROK 2018

Glog6w, Maj 2019 rok

GMINA-MIEJSKA GI.OGOW
67-200 Glcgow

Ryndk l0



1, Inicjatywa lokalna

Od 2016 roku w Glogowie istnieje mo2liwo36 realizacji zadaf publicmych w ramach

inicjatl,wy lokalnej (Uchwala nr XXlill192/16 Rady Miejskiej w Glogowie). Inicjatywa

lokalna to forma wsp6lpracy jednostek samorz4du tery.torialnego z ich mieszkaric ami oraz

organizacjami pozarz4dowymi, w celu wsp6lnego realizowania zadania publicznego ta rzecz

spolecmoSci lokalnej.

Urz4d wspiera realizacjg zadania w spos6b organizacyjny lub rzeczory, w tym r6wnie2

poprzez np. zakup uslug iilub material6w niezbgdnych do realizacjt inicjatywy lokalnej.

W roku 2018 nie zwierane byty umowy z organizacjami pozarz4dowymi na wykonanie zadai

w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Konsultacje

Akty prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnodci statutowej konsultowane

s4z organizacjami pozarzqdowymi. Konsultacje s4 przeprowadzane na podstawie uchwaly

nr LIY 145812010 Rady Miejskiej w Glogowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie

ustalenia regulaminu szczeg6lowych zasad konsultowania z radami dzialalno6ci po21.tku

publicznego lub organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno5ci poZytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2018 zostaly przeprowadzone 3 konsultacje z organizacjami pozarzqdowymi oraz

Miej sk4 Rad4 DzialalnoSci Po21,tku Publicznego, k16re dotyczyly:

a) Projektu Programu Wsp6lpracy Gminy Miejskiej Glog6w z organizacjami

pozarz4dowymi na rok 2019

b) Projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych

oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 20 1 9

c) Projektu wniosku planowanego do dofinansowania w ramach konkursu

organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju pt. ,,HUMAN SMART CITIES.

Inteligentne miasta wsp6hworzone pzez mieszkaric6w"

Wsp6lpraca pozafinansowa



3. Rady oraz zespoly o charakterze doradcrym i konsultacyjnym

Obecnie dzialaj4 dwie Rady, kt6re sq cialem doradczym i konsultacyjnl,rn, zrzeszajqce

przedstawicieli orgarizacji pozarz4dowych. Sq to:

a) Miejska Rada DzialalnoSci Po2ytku Publicznego

b) Glogowska Rada Senior6w

4. Szkolenia/warsztaty

W listopadzie 2018 roku odbylo sig szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozaruqdowych

dotycz4ce pozyskiwania i rozliczania dotacji. Szkolenie bylo organizowane wsp6lnie

zWydzialem Wsp6lpracy z Organrzailanli Pozuzqdowymi Urzgdu Marszalkowskiego

Wojew6dawa DolnoSl4skiego, kt6re poprowadzil Pan Artur Gluziiski.

5. Strony Internetowe

Urz4d Miejski w Glogowie prowadzi strong intemetow4 rvr.vu,.gkisow.pl, na kt6rej znajduje

sig zakladka dla organizacji pozaru1dowych. Zamieszczane s4 w niej informacje dotycz4ce

aktualnych wydarzeh skierowanych do organizacji pozarzqdo*rych jak r6wniez informacje

o otwartych konkursach ofert i malych grantach. Na stronie znajduje sig aktualny wykaz

organizacji pozarz4d,owych z danl,rni teleadresowymi oraz najwazniejsze dokumenty, kt6re

dotyczE wsp6lpracy z organizaclami pozarzqdowymi.

6. Pelnomocnik ds. wsp6lpracy z organizacji pozarz4dowymi

Od puldziemika 2015 roku w Urzqdzie Miejskim w Glogowie Pani Martyna Rybka pelni

funkcjE peinomocnika ds. wsp6lpracy z organizaclami pozarzqdowymi. Do gl6wnych zadari

Pelnomocnika w roku 2018, naleZalo:

a) organizowanie wsp6ipracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami

pozarzqdowymi,

b) prowadzenie spraw zwi4zanych z ujednolicaniem procedur obowi4zuj4cych

w poszczeg6lnych kom6rkach organizacyjnych Urzgdu Miasta w Glogowie w zakresie

wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi, w szczeg6lno5ci w zakesie udzielania

dotacji,

Istnieje r6wnie2 Rada Gospodarc za oraz zesp6l ds. infrastruktury rowerowej powolane przez

Prezydenta Miasta, kt6re r6wnie2 pelni4 funkcj e doradcz4 oraz konsultacyjn4.



c) koordynowanie dzialah kom6rek organizacyjnych Urzgdu Miejskiego w Glogowie

w zakresie wsp6tpracy z orgutizacjarni pozarz4dowymi,

d) przygotowywanie projektu rocznego programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej

w Glogowie z organizacjami pozarzqdowymi,

e) wsp6ltworzenie serwisu intemetowego dla organizacj i pozarz4dowy ch,

f.1 prowadzenie intemetowej bazy adresowej organizacji pozarzqdowych,

g) monitorowanie zmian akt6w prawnych dotyczqcych wsp6lpracy z orgarlizailami

pozarz4dowymi oraz tmieszczanie ich na stronie intemetowej,

h) reprezentowanie Prezydenta Miasta Glogowa na konlerencjach i spotkaniach

dotycz4cych problematyki sektora pozarz4dowego,

i) organizowanie spotkari, konsultacji z orgarlizacjami pozarz4dowymi,

j) przeprowadzenie oraz koordl,nacja naboru ekspert6w zatrudnianych do oceny

merytorycznej ofert skladanych w trybie otwartych konkurs6w ofert na realizacjg

zadan publicznych,

k) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkurs6w ofert na realizailg zadai

publicznych dla organizacji pozarz4dowych,

l) rozpatrywanie ofert organizacji pozan4dowych, skladanych w trybie art. 19a ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,

w otwartych konkursach

m) rozliczanie i kontrola realizacji zadai publicznych zleconych organizacjom

pozarz4dowym w otwartych konkursach ofert i trybie malych grant6w,

n) publikacja kopii ofert malych grant6w w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu

Miejskiego w Glogowie i na stronie intemetowej.

o) wsp6lpraca z Miejsk4 Rad4 DzialalnoSci Po21'tku Publicznego oraz Glogowska Rad4

Senior6w, w tym obsluga organizacyjno-techniczna tych Rad

p) przygotowlrvanie analiz, sprawozdari i innych opracowaf z zakcesl zadaf,

Pelnomocnika ds. wsp6lpracy z orga zacjtni pozarz4dowymi.



1. Wsp6lpraca w obszarach objqtych dzialaniem Dzialu Pomocy Spolecznej

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy spolecznej

. Og61na planowana kwota na realizacig zadai to 978'500'00 zlotych z czego

wydatkowano 915 032,12 zl

o Konkurs og6lny - rodzaje zadaf:

Zad,1 Rozw6j uslug na rzecz senior6w w srodowisku lokaln)T n oraz zapewnienie

r6wnego dostgpu do infrastruktury miej skiej

Zad.2 Inte gr acja o s6b niepelno sprawnych

Zad.3 Wspieranie dzialan socjalno-b1towy ch na rzecz os6b bezdomnych migdzy innymi

poprr"r ripe*nienie posilku, niezbgdnego ubrania i schronienia'

Zad,4 Zapobieganie wykluczeniu spolecznemu i lagodzenie negatywnych skutk6w

maryinalizacji Jpotecznej, wspieranie rodziny i rodzicielstwa oraz ptzeciwdzialatia

przemocy w rodzinie

Zad.S Wspieranie dzialalnoSci charltatywnej oraz promowanie wolontariatu

Zad.6 Dofinansowanie wktadu wlasnego do projekt6w realizowanych z funduszy

zewngtrznych

o Ztdarria realizowane w ramach umowy wieloletniej 2017 -2019

Zad.l Wspieranie dzialalnosci mieszkaf ch,ronionych przy ul. okrgznej 21 w Glogowie -
kontynuacja zadania

Zad.2 Wspieranie dzialalnoSci mieszkafr chronionych przy ul. Rudnowskiej 54a

w Glogowie - kontynuacja zadania

r Nowe zadanit

Ztd.lProwadzenie Centrum Pomocy Dzieciom przy u1. Perseusza 13 w Glogowie

zad. 2 Zapewnienie schronienia i posilku osobom bezdomnym z terenu miasta Giogowa

w schronisku

Zad.3lhworzenie Klubu,,Senie1+" przy ul. Okrgznej 21 w Glogowie - zadanie

wsp6lfinansowane ze Srodk6w zewngtrznych

Na wyzej wyrnienione zadania wptynglo 3 1 olert z czego 30 zostaio rozpatrzonych

poz),tlnvnle

Wsn6lnraca finansowa



. Ofertypozakonkursowe

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o dzialalnoSci pozltku i o wolontariacie),

w zakresie pomocy spolecznej wplyngiy 2 oferty, kt6re zostaly rozpatrzone pozltywnie.

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

. Og6lna planowana kwota na realizaciE zadania to 66.000,00 zlotych z czego

wydatkowano 66.000,00 zlotych

o Rodzaj zadatia:

Zad.l Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci inlormacyjnej i edukacyjnej oraz
szkoleniowej w obszarze rozwi4zywartia problem6w narkomanii i roz.vu.rapywania
problem6w alkoholowych.

Na wyzej wymienione zadanie wplyngly 4 oferty, wszystkie zostaly rozpatrzone

pozyt]rynie

a

2. Wsp6lpraca w obszarach objgtych dzialaniem Dzialu Kultury i Sportu

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony d6br kultury
i dziedzictwa narodowego.

Og6lna planowana kwota na realizacjg zadania to 265.000,00 zlofich z czego

wydatkowano 240.365,7 2 zl

Rodzaje zadari:

Zad.l Wspieranie projekt6w i dzialaf animacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej oraz
stymuluj4cych rozrv6j glogowskiego Srodowiska artystycznego i wzbogacajqcego Zycie
kulturalne Glogowa

Zad.2 Wspieranie organizowanych na terenie naszego miasta wydarzeri kulturalnych
o randze og6lnopolskiej, regionalnej i miejskiej

Zad.3 Wspieranie i popularyzowanie inicjatyw zwi4zanych z tradycj4 i ochron4
dziedzictwa kultruowego Glogowa i Ziemi Glogowskiej

Zad,4 ,,Ferie z kultur4" - organizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy poprzez

dzialania kulturalne, artystyczne, rozwijaj 4ce tw6rczoS6 itp. podczas ferii zimowych

Zad.S ,,Lalo z kulturq" - organizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy popruez

dzialania kulturalne, artystyczne, rozwijaj 4ce tw6rczodi itp. podczas wakacj i

a



a

o Nowe zadanie

Zad. I Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkolach

Na wyzej wymienione zadania wplyngly 34 oferty, z czego 23 zostaly rozpatrzone
pozytyvnie

r Ofertypozakonkursowe

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o dzialalno5ci po2ytku i o wolontariacie),

w zakresie kultury, sztuki i ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego wplyngto

5 ofert, wszystkie rozpatrzone pozyty'wnie.

b) Otwarte konkursy ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

Iizycznej i sportu

. Og6lna planowana kwota na realizacjg zadania to 8.676.312,00 zlotych, z czego

wydatkowano 8.663.631,03 zlotych.

} Konkursy ogioszone zgodnie z ustaw4 o sporcie oraz uchwal4 XXYI1217116 Rady

Miejskiej w Glogowie w sprawie okreSlenia warunk6w oraz trybu finansowania

rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Glog6w

. Rodzaj zadania

Zad.l Rozw6j sportu w 2018 roku na terenie Gminy Miejskiej Glog6w w dyscyplinie:
pilka noZna, z wylqczeniem pilki noZnej halowej
Zad,.2 P.ozwij sportu w 2018 roku na terenie Gminy Miejskiej Glog6w w dyscyplinie:
pilka rgczna

Zad.3 Rozw6j sportu w 2018 roku na terenie Gminy Miejskiej Glog6w w dyscyplinie:
pilka siatkowa m gzczy zn

Zad.4 Rozw6j sportu w 2018 roku na terenie Gminy Miejskiej Glog6w w kategorii
dzieci, mlodzieZ, doro6li, w dyscyplinach: plywanie, lekkoatletyka, pilka siatkowa
dziewczqt, kolarstwo, koszyk6wka, tenis ziemny, sporty wa1ki, motocross, triathlon,
duathlon, aquathlon, pilka no2na halowa, zajgcia pozalekcyjne z wychowania frzycznego
dla uczni6w szk6l

. Na wy2ej wymienione zadania wplynglo 21 ofert z czego 19 zostalo rozpatrzonych

pozytpvnie.

! Konkurs ogloszony zgodnie

i o wolontariacie

Rodzaj zadania:

Z ustaw4 o dzialalnoSci po2lku publicznego



Zad.l Trcter osiedlowy - darmowe zajgcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i mlodzieiry
z miasta Glogowa

Zad.2 Propagowanie spofiu poprzez r6zne lbnny aktywnoSci fizycznej i umyslowej w
roku 201 8.

Na wyzej w),rnienione zadania wplynglo 6 ofert, z czego 5 zostalo rozpatrzonych
pozl.tywnie.

F Oferty pozakonkursowe

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o dzialalnoSci poz).tku i o wolontariacie),
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej i sportu wplynglo 6 ofert,
wszystkie rozpatzone pozypvnie.

3. Wsprilpraca w obszarach objgtych dzialaniem Dzialu Edukacji

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

. Og6lna planowana kwota na realizaciE zadania to 80.000,00 zlotych, wydatkowano

cal4 kwotg

o Rodzaj zadania:

ZtdJ ,,Orgafizacja harcerskiego wypoczynku dzieci i mlodzieZy w czasie wakacji".

. Na wyZej wymienione zadanie wplyngly 2 oferty, wszystkie rozpatrzone pozytyrvnie


