
UCHWAŁA NR XVII/346/19
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 24 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola 
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr II/36/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pomocniczości – Miasto podejmuje działania na rzecz organizacji 
pozarządowych i wspiera ich działalność w zakresie niezbędnym dla podniesienia 
efektywności działań na rzecz mieszkańców Opola, nie wyręczając jednak tych 
organizacji i nie ograniczając ich samodzielności;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) równości szans – poprzez włączanie do współpracy, na równych prawach, grup 
mniejszościowych i dyskryminowanych oraz promowanie zadań publicznych 
realizowanych bez barier architektonicznych i komunikacyjnych.”;

2) w § 3 ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizacja zadań publicznych w oparciu o przyjęte zasady współpracy;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

„1a) profesjonalizacja systemu wymiany informacji między Miastem a organizacjami 
pozarządowymi;
1b) zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych na rzecz zaspokajania 
potrzeb społeczności lokalnej;
1c) podniesienie jakości składanych ofert przez organizacje pozarządowe oraz 
realizacji zadań publicznych zleconych tym organizacjom pozarządowym;”,

c) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 13 dodaje się pkt 14-16 
w brzmieniu:

„14) dbałość o równouprawnienie i eliminowanie dyskryminacji w realizacji zadań 
publicznych na rzecz mieszkańców;
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15) promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnej, rozumianej jako forma 
współpracy Miasta z mieszkańcami Opola, w celu wspólnego realizowania zadań 
publicznych na rzecz lokalnej społeczności;
16) wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi rządowy 
program wolontariatu długoterminowego Korpus  Solidarności.”;

3) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres przedmiotowy Programu obejmuje wspólną realizację zadań publicznych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom Miasta, 
a w szczególności realizację priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rocznym  
programie.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zakres przedmiotowy obejmuje ponadto:
1) wspólne określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
2) realizację priorytetów Strategii Rozwoju Miasta w zakresie polityk publicznych 
wykonywanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) realizację programów sektorowych przyjętych przez Radę i obowiązujących 
w czasie funkcjonowania Programu;
4) zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w kierunku zaspokajania 
potrzeb społeczności lokalnych;
5) budowanie kapitału społecznego Miasta w celu rozwiązywania ważnych 
problemów społecznych;
6) promocję Opola jako miasta otwartego na inicjatywy społeczności lokalnej.”;

4) w § 6:
a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) oddawanie organizacjom pozarządowym w najem i użyczenie lokali użytkowych, 
należących do Miasta na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku 
publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;”,

b) w ust. 3:
- skreśla się pkt 10,
- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) udostępnianie, w miarę możliwości organizacyjnych, pomieszczeń oraz 
znajdującego się w nich wyposażenia i urządzeń na działania podejmowane przez 
organizacje pozarządowe;”,

- po pkt 15 dodaje się pkt 15a-15c w brzmieniu:
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„15a) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym 
z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć 
z innych źródeł;
15b) budowanie i promowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych;
15c) przekazywanie, w miarę możliwości, organizacjom pozarządowym 
zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia komputerowego;”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Priorytetowe zadania publiczne mieszczą się w obszarze zadań publicznych 
określonych w art. 4 ustawy. Priorytetowe zadnia publiczne na dany rok szczegółowo 
określa każdorazowo roczny program.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wysokość środków planowanych na realizację Programu stanowić będzie suma 
środków planowanych na realizację rocznych programów w latach 2019-2021.”;

7) w § 16:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Realizacja Programu będzie poddana ewaluacji przez zespół roboczy 
składający się z co najmniej z dwóch przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i dwóch przedstawicieli Prezydenta z Opolskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Ewaluacja zostanie przeprowadzona 
w oparciu o mierniki jakościowe, m.in. sprawozdania, opinie, uwagi oraz 
następujące mierniki ilościowe:”,

b) uchyla się pkt 3,
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) liczba szkoleń i konferencji w salach znajdujących się w siedzibie Centrum 
Dialogu Obywatelskiego, realizowanych w ramach działalności non-profit;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada
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