Uchwała Nr XXXVI/191/2017
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. 2017 r. Nr 1875 z późn.zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Rada Gminy Wolanów
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/193/2017
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

Obowiązek uchwalania przez jednostki samorządu terytorialnego Rocznego Programu Współpracy
z organizacjami Pozarządowymi na kolejne lata wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ma stanowić dokument określający w
perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe
zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie lub na rzecz jej
mieszkańców. Jest on zarazem elementem lokalnej polityki społecznej jak również finansowej.

PR

IZĄCA
INY

Teresa ranKowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/191/2017
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 listopada 2017 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOLANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2018 ROK

Wstęp
Ważnym partnerem Gminy Wolanów w realizacji jej zadań ustawowych są organizacje
pozarządowe. Władze Gminy dostrzegają, że działalność organizacji z roku na rok coraz bardziej
aktywizuje społeczność lokalną. Podmioty te rozwijają aktywność obywatelską, kształcą liderów
społecznych. Do bieżącej efektywnej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń
między organizacjami, jak i współpraca z organami samorządu terytorialnego. Gmina Wolanów,
przekonana

o

korzyściach

płynących

z

dotychczasowej

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi, mając na względzie podniesienie jakości życia jej mieszkańców, deklaruje wolę
współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o przyjęte założenia niniejszego
programu.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tj. Dz.U. z
2016, poz. 1817 z póź. zm.) określa sferę zadań publicznych, w których administracja publiczna,
w tym samorząd gminy, powinien współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta winna odbywać się na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i
jawności.
Proponowany program jest dokumentem wyznaczającym politykę Gminy Wolanów wobec
organizacji pozarządowych i stanowi istotny fragment realizacji podstawowych zadań Gminy,
włączając organizacje w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycję współpracy.

§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Wolanów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2018 rok",

2. organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, prowadzące na obszarze Gminy Wolanów działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy,
3. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
4. dotacji - należy przez to rozumieć dotację w brzmieniu jak w art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1870 z późn.zm.).
§2.
Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Cel główny
Głównym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań Gminy,
wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich
realizację ukierunkowanych

na rozpoznawanie i zaspokajanie

potrzeb mieszkańców,

wzmocnienie aktywności społecznej oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe
Celami szczegółowymi programu są:
- ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności wolontariackiej,
-

poprawa dostępności mieszkańców Gminy do informacji publicznej i o działalności sektora
pozarządowego,

-

poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy,

-

integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

-

prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i promowanie ich
osiągnięć,

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
- tworzenie warunków i zachęt do rozwoju już istniejących oraz powstawania nowych
organizacji pozarządowych,
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
- zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
-

promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.
§

3

.

Zasady współpracy

Intencją Gminy Wolanów jest rozwój współpracy z sektorem pozarządowym, będącej ważnym
składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego o wymienione w
ustawie zasady:
1) zasadę pomocniczości,
2) zasadę suwerenności stron,
3) zasadę partnerstwa,
4) zasadę efektywności,
5) zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę jawności.
§4.
Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy programu obejmuje sferę zadań publicznych mających za cel zaspokajanie
potrzeb mieszkańców, wzmocnienie aktywności społecznej oraz budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi poprzez:
1) realizację zadań gminy wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), a także innych
ustaw oraz dokumentów strategicznych,
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi

oraz wspólne tworzenie systemowych

rozwiązań ważnych problemów społecznych oraz innych spraw dotyczących mieszkańców
gminy,
3) inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej, w
zakresie zadań, o których mowa w pkt 1) niniejszego paragrafu,
4) podejmowanie odpowiednich środków w celu wspierania działalności zmierzającej do
upowszechniania tradycji, pielęgnowana świadomości narodowej i kulturowej.

§

5

.

Formy współpracy
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określone w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również dotychczasowe doświadczenia
pozwalają na rozszerzenie tej współpracy oraz nadanie jej odpowiedniej rangi i znaczenia.
Współdziałanie

Gminy Wolanów

finansowym i pozafinansowym.

z organizacjami

obejmuje współpracę

o charakterze

1. Finansowa forma współpracy polega na zlecaniu realizacji zadań należących do kompetencji
Gminy Wolanów organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert chyba, że
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia, poprzez:
a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,
b) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Pozafinansowa forma współpracy polega na:
a)

realizacji

wspólnych

partnerskich

przedsięwzięć

samorządu

i

organizacji

pozarządowych;
b)

współdziałaniu z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
zwłaszcza z Unii Europejskiej;

c)

udzielaniu pomocy merytorycznej w realizacji zadań publicznych;

d)

organizowanie wspólnych konferencji i seminariów;

e)

udostępnienie bazy lokalowej i technicznej gminy na spotkania otwarte, konferencje,
seminaria, szkolenia;

f)

popularyzowanie i promowanie przez Gminę działań organizacji pozarządowych w
mediach lokalnych i na gminnym portalu internetowym;

g)

wsparcie działań integrujących lokalne organizacje pozarządowe i ich liderów.

§6.
Priorytetowe zadania publiczne
Na podstawie dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za priorytetowe do realizacji w 2018 roku uznaje
się zadania obejmujące w szczególności:
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- ochrony i promocji zdrowia,
-

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

-

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
-

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

-

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

- wypoczynku dzieci i młodzieży,
-

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- turystyki i krajoznawstwa,
- wspieranie i upowszechnianie kultury i kultury fizycznej,
-

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,

-

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

W szczególności okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, realizowane będą priorytetowe zadania publiczne w wymienionym niżej
zakresie:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

§7.
Okres realizacji programu
Program współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest programem rocznym i będzie realizowany w
okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§8.
Sposób realizacji programu
Bezpośrednimi

realizatorami

„Programu

współpracy

Gminy

Wolanów

z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok" będą:
1. Wójt Gminy Wolanów w zakresie:
a) przygotowania rocznego programu współpracy Gminy Wolanów
pozarządowymi,
b) zapewnienia środków finansowych na realizację celów programu,

z organizacjami

c) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
d) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Gminy Wolanów,
e) ustalania składu Komisji Konkursowej,
f) zawierania umów.
2. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§

9.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
W roku 2018 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się
przeznaczyć kwotę w wysokości 140.000,00 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w
budżecie Gminy.

§

10.

Sposób oceny realizacji programu
Merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy Wolanów, z upoważnienia Wójta Gminy Wolanów, będą
prowadzić nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę stanu realizacji zadań, efektywności, rzetelności i
jakości ich wykonania, a także prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację
poszczególnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji.
Rada Gminy do dnia 31 maja 2019 roku dokona oceny realizacji programu za 2018 rok.

§

11.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Wolanów we współpracy z Wójtem Gminy Wolanów
opracowali

projekt

programu,

który

będzie

podlegał

konsultacjom

podczas

obrad

merytorycznych stosownych komisji Rady Gminy.
2. Projekt został skierowany do konsultacji z podmiotami poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.
3. Organizacje mogą zgłaszać uwagi i opinie w terminie od 31.10.2017r. do 16.11.2017r. na
formularzu opinii do projektu Programu współpracy stanowiącym załącznik nr 2 do
zarządzenia w formie papierowej lub elektronicznej.
4. Przedłożenie projektu Programu współpracy Radzie Gminy wraz z opiniami i uwagami
zgłoszonymi podczas konsultacji.
5. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Wolanów Program współpracy zostanie zamieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wolanów.

§

12.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy,
niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. Szczegółowy tryb pracy komisji oraz kryteria
opiniowania ofert zostaną określone w zarządzeniu Wójta o jej powołaniu.
2. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Wolanów, przedstawiciele jednostek
organizacyjnych

Gminy

Wolanów

lub

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

z

wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. Udział w pracach
komisji jest nieodpłatny.
3. W pracach komisji mogą też uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy.
4. Komisja konkursowa liczy nie mniej niż 3 osoby.
5. Zadaniem komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez
organizacje na 2018 rok.
6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji
dokonuje Wójt Gminy.
7. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, do którego została
powołana.
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