UCHWAŁA NR XVI/94/15
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami
pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. j.t. z 2014 r. poz. 1118
ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

§1. Uchwala Program współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Dominiak

UZASADNIENIE

Do uchwały nr XVI/94/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami
pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. j.t. 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ustawa nakłada na organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie po konsultacjach w sposób
określony w art. 5 ust. 5 wymienionej ustawy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, wymienionym w art. 3 ust. 3 rocznego programu współpracy z w/w
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy
Przemęt nr 70.2015 z dnia 27 października 2015 r. po przeprowadzeniu konsultacji w dniu
03.11.2015 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
zasadne więc jest podjęcie w/w uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...... / .......... /15
Rady Gminy Przemęt
z dnia 23 listopada 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY PRZEMĘT Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO W 2016 ROKU

WSTĘP
Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa
demokratycznego, elementem aktywizującym i spajającym społeczność lokalną.
Priorytetem władz Gminy Przemęt jest służenie mieszkańcom – w ramach posiadanych
środków – w sposób możliwie najskuteczniejszy.
Gmina Przemęt prowadzi działalność w sferze zadań publicznych. Zadania te
w szczególności obejmują:
pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa i wypoczynku
dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
Gmina może realizować te zadania we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, czy też ze
związkami wyznaniowymi lub osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Organizacje pozarządowe cechuje niezależność, spontaniczność, innowacyjność
oraz dobre rozpoznanie potrzeb i problemów społecznych. Stają się one coraz
poważniejszą siłą społeczną skupiającą najaktywniejszych obywateli w swoim
środowisku lokalnym. Rozległość podejmowanych działań i ich społeczny charakter oraz
stale wzrastający poziom realizowanych usług i zadań powodują, iż niezbędne jest
wypisanie na stałe sektora pozarządowego w system funkcjonowania środowiska
lokalnego.
Funkcjonująca w Polsce ustrojowa zasada pomocniczości daje możliwość określania
potrzeb przez organizacje pozarządowe, zostawia im swobodę w wyborze i
sposobie
ich zaspokajania – włączając organy państwowe lub samorządowe dopiero w momencie,
gdy rozwiązanie problemów przez nie same nie jest już możliwe.

Postanowienia ogólne:
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. j.t. 2014 r, poz. 1118 ze zm.)
2) Programie współpracy- należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy
Przemęt z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016”,
3) Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przemęt,
5) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Przemęt,
6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Przemęt.

I.

Cele programu
1. Cel główny programu:
wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych,
co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku
lokalnym, sprzyja budowie partnerstwa pomiędzy gminą a sektorem
pozarządowym.
2. Cele szczegółowe:
1) wspieranie działań lokalnych,
2) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących
na rzecz społeczności gminnej,
3) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego na kreowanie polityki
społecznej w gminie,
4) integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
5) udział podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
6) umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji
zadań publicznych,
7) wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu
rozwoju.

II.

Zasady współpracy.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1) partnerstwa – realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji
pozarządowych w rozpoznawaniu, definiowaniu i sygnalizowaniu problemów
mieszkańców gminy Przemęt, a także w wypracowywaniu sposobów ich
rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,
2) pomocniczości – oznacza, że gmina Przemęt powierza organizacjom
pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy,
3) efektywności – polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji
pozarządowych do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań

publicznych, z zachowaniem wymogów określonych ustawa o finansach
publicznych,
4) jawności – realizowana jest poprzez udostępnienie organizacjom
pozarządowym informacji o zamiarach i celach w ramach współpracy oraz
środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2016.
Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których
możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Zasada jawności
obliguje podmioty programu do udostępniania gminie danych dotyczących
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie
działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.
5) uczciwej konkurencji – oznacza zachowania zgodne z uczciwymi zwyczajami
prawem w dziedzinie współpracy.
6) suwerenności stron – oznacza, że współpracujące strony samodzielnie
i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy.
III.

Zakres przedmiotowy programu współpracy.
Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są działania w sferze
zadań publicznych, określone w art. 4 ustawy.

IV.

Formy współpracy.
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi może być prowadzone
poprzez:
1) zlecanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji lub
b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
w szczególności poprzez:
a) publikowanie, na wniosek organizacji pozarządowych ważnych
informacji na stronach internetowych gminy,
b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach i komisjach
rady gminy z prawem zabierania głosu,
c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji
o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych,
d) informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych
o planowanych komisjach i sesjach rady gminy, na których będą
dyskutowane projekty uchwał dotyczące profilu działalności tych
organizacji,
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego określa uchwała rady gminy.
4) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym,

5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów
międzygminnych i ponadgminnych poprzez udzielanie rekomendacji
organizacjom starającym się o nawiązanie takich kontaktów,
6) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków
finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych
o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł
i udzielanie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.
2. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań
publicznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy.
V. Priorytetowe zadania publiczne.
1. W zakresie oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
turystyki i krajoznawstwa:
1) organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy
Przemęt.
2) organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży
z gminy Przemęt.
2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez rozwój
różnych zainteresowań m.in. sportowych:
1) udział młodzieży w treningach i meczach piłki koszykowej
2) udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki siatkowej,
3) udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki nożnej,
4) organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki
ręcznej,
5) organizacja rozgrywek sportowych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych,
6) wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Przemęt w
zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, szkolenia i
organizowania zajęć i imprez sportowych,
7) organizacja i udział dzieci i młodzieży w turniejach meczach szachowych,
8) utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
9) organizacja szkoleń i udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportoworekreacyjnych w sportach wodnych.
10) organizacja i udział dzieci i młodzieży w biegach na orientację.
11) organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportoworekreacyjnych w sportach walki.
12) organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach, treningach i
meczach tenisa stołowego.
13) organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportoworekreacyjnych w tańcu.
14) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z terenu gminy.
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) organizacja działań integrujących kulturalnie środowiska wiejskie
w szczególności festyny integracyjne, pokazy, wystawy,
2) promocja działań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży,
3) pomoc w zakresie upamiętnienia ważnych wydarzeń, miejsc pamięci,
pomników,
4) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.

4. W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
1) organizacja działań na rzecz integracji europejskiej.
2) współpraca międzynarodowa.
5. W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych:
1) pomoc w dostępie do wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji
leczniczej,
2) likwidacja barier w komunikowaniu się oraz w poruszaniu się osób
niepełnosprawnych,
3) realizacja różnych programów socjalnych, m.in. dla środowisk
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
4) wspieranie działań służących aktywizacji i integracji społecznej osób
w podeszłym wieku, inwalidów oraz kombatantów.
6. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:
1) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
2) ratownictwo i ochrona ludności,
3) ochrona przeciwpożarowa,
4) organizacji działań dotyczących zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
VI. Okres realizacji programu współpracy.
Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
VII. Sposób realizacji programu współpracy.
1. Powierzanie oraz wspieranie wykonywania zadań publicznych odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecania zadań. Konkurs ofert ogłasza i przeprowadza
Wójt.
2. Wójt na podstawie opinii właściwej komisji rady oraz wniosków złożonych
przez organizacje pozarządowe w trybie art. 12 ust. 1 ustawy, ustala
szczegółowy zakres zadań, na jakie ogłosi konkurs.
3. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Przemęcie, na stronie internetowej gminy www.przemet.com.pl oraz
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt.
4. Wójt udziela dotacji organizacjom pozarządowym wybranym w otwartym
konkursie ofert, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz programie
współpracy.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w sposób określony
w ust. 3

VIII. W ramach Programu Współpracy organizacje mogą uzyskać następujące formy
wsparcia ich działalności:
a) dofinansowania realizacji zadań publicznych lub powierzenie wykonywania zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji ,
b) udostępnienia lokalu na spotkania,
c) pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach,
d) współpraca w gromadzeniu środków,
e) konsultacje i szkolenia,
f) promocja działalności w mediach.
1. Gmina Przemęt będzie informowała organizacje, których cele statutowe wiążą się
z realizacją określonych zadań gminy o:
a) pracach nad projektami uchwał regulujących zakres współpracy Gminy Przemęt
z organizacjami,
b) aktualnych kierunkach i zadaniach wymagających współdziałania z organizacjami.
2. Informacje przekazywane będą w trakcie narad, szkoleń i konsultacji, a w razie potrzeby
w formie opracowań pisemnych.
3. Organizacje mogą informować o:
a) planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach,
b) potrzebie współdziałania z samorządem Gminy w ich realizacji.
IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu współpracy.
Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w
budżecie Gminy na rok 2016.
Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą
przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok
2016.
X.

Sposób oceny realizacji programu współpracy.
1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań powierzanych lub wspieranych na
zasadach określonych w ustawie.
2. Po zakończeniu realizacji programu Wójt w terminie do dnia 30 kwietnia
następnego roku przedstawi radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za 2016 rok.

XI. Informacja o sposobie tworzenia programu współpracy oraz o przebiegu
konsultacji.
1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzony jest na
podstawie dotychczasowych doświadczeń w zakresie współpracy. Uchwalany jest
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego jego okres obowiązywania, po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
2. Projekt programu współpracy poddany został konsultacjom zgodnie z zapisami
uchwały Nr L/390/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 września 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt nr 70.2015 z dnia
27 października 2015 r., termin konsultacji ustalono na dzień 03 listopada 2015 r.
Forma konsultacji to: spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowymi
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Urzędzie
Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8.
XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. Wójt powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową, jako organ
opiniodawczy, ustala jej skład osobowy.
2. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
3. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej i przedstawia
jej wyniki Wójtowi.

XIII. Postanowienia końcowe.
W zakresie nie uregulowanym niniejszym Programem, do współpracy gminy z organizacjami
stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. j.t. 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
Program współpracy opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu
Gminy w Przemęcie oraz w lokalnych mediach.

