UCHWAŁA NR XXV/199/2013
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, który
stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr
205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/199/2013
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 29 listopada 2013 r.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2014
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Jedną z cech społeczeństwa demokratycznego jest działalność organizacji pozarządowych, która stanowi element
spajający społeczność lokalną. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera zarówno wymiana doświadczeń między
tymi organizacjami, jak też współpraca tych organizacji z sektorem publicznym. Wyrazem dążenia władz gminy do owej
współpracy oraz wspierania działalności organizacji pozarządowych jest „Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. Program ten reguluje
zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz pozafinansowym, a także określa jej formy.
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1. „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 czerwca 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
2. „organizacjach pozarządowych” – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 „ustawy”, prowadzące działalność pożytku publicznego;
3. „programie” należy przez to rozumieć niniejszy program.
Rozdział 2.
Cele programu
§ 2. 1. Celem głównym współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze
zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu
publicznym. 2. Celami szczegółowymi są:
a) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie
warunków do powstania nowych inicjatyw obywatelskich;
b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie oraz możliwości wpływu na
poprawę jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
c) umacnianie w świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną
oraz tradycję;
d) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
e) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im zadań publicznych oraz zapewnienie im
równych szans z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 3. Współpraca z organizacjami w gminie opiera się na następujących zasadach:
1) pomocniczości – powierzanie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą być realizowane efektywniej niż
poprzez instytucje gminy;
2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów
i osiąganiu razem wytyczonych celów;
3) suwerenności stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy organizacji;
4) efektywności – dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągnięcia najlepszych efektów realizując zadanie publiczne
przy danych środkach i możliwościach;
5) uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy;
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6) jawności – samorząd gminy udostępnia współpracującym z nim organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach,
celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
Rozdział 4.
Zakres podmiotowy
§ 4. Podmiotem programu są, z jednej strony organy samorządu gminnego, a z drugiej organizacje pozarządowe, tj.: osoby
prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku prawa do Kościoła Katolickiego
Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§ 5. W realizacji programu po stronie gminy uczestniczą:
1) Rada Gminy W Konarzynach i jej komisje w zakresie określenia w uchwale budżetowej wysokości środków
finansowych na realizację programu;
2) Wójt Gminy w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy ustalonej przez Radę Gminy;
3) Komisja konkursowa powoływana w drodze zarządzenia Wójta Gminy do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań zleconych przez Gminę Konarzyny organizacjom pozarządowym oraz przedkładająca Wójtowi Gminy
propozycje wyboru ofert, na które może być udzielona dotacja;
4) Wyznaczeni pracownicy urzędu w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy gminą
i organizacjami pozarządowymi, w tym konsultowania aktów prawnych.
Rozdział 5.
Zakres przedmiotowy
§ 6. Gmina Konarzyny prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy we współpracy
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców, niezależnie od
siedziby organizacji.
Rozdział 6.
Zakres i formy współpracy
§ 7. 1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych gminy na zasadach określonych w ustawie
w następujących formach:
1) powierzanie wykonywanych zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) powierzanie wykonywanych zadań publicznych, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz
porównywalności opodatkowania lub wspieranie takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu zharmonizowania tych
kierunków poprzez:
1) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXI/219/2010 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 września
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 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 projektów aktów prawa
miejscowego;
2) tworzenie w miarę potrzeb zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji
oraz przedstawicieli organów administracji publicznej;
3) publikowanie na stronach internetowych gminy informacji dotyczących działań podejmowanych przez gminę, jak
i przez organizacje pozarządowe; d) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery społecznej.
3. Współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł oraz informowanie
organizacji pozarządowych o takich możliwościach i udzielanie pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji w zakresie
wypełniania wniosków. 4. Promocja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych gminy.
Rozdział 7.
Zadania priorytetowe gminy
§ 8. Na rok 2014 ustala się następujące zadania, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym:
1) w zakresie edukacji:
a) polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół gminnych i ponadgimnazjalnych;
b) organizacja warsztatów i szkoleń dla dorosłych;
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2) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, promocji zatrudnienia, aktywizacji
zawodowej bezrobotnych;
3) w zakresie pomocy społecznej, polegające na pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej oraz integracji osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem;
4) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechniania wychowania przedszkolnego;
6) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) w zakresie promocji i ochrony zdrowia, polegające na przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom uzależnień, zwłaszcza
alkoholizmu i narkomanii oraz promocji zdrowego trybu życia;
8) w zakresie kultury: organizacja imprez kulturalnych, edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży
oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu;
9) w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć oraz uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu
gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
b) organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem
wypoczynku dzieci i młodzieży;
c) promocja i wspieranie rozwoju turystycznego gminy i regionu;
10) w zakresie ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego, polegające na prowadzeniu działalności edukacyjnej
i informacyjnej oraz likwidacji zagrożeń środowiska.
11) w zakresie wychowania komunikacyjnego polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez
uczestnictwo w programie i szkolnym programie BRD w Konarzynach.
W celu zwiększenia aktywności działania organizacji pozarządowych za priorytet uznaje się przyznawanie dotacji tym
organizacjom, które mają zapewniony wymagany wkład własny w projektach zgłaszanych do dofinansowania.
Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
§ 9. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Gminy w uchwale budżetowej. Wójt Gminy określi
w ramach zadań priorytetowych wymienionych w programie szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do
zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania. Wspieranie oraz powierzanie wykonywania zadań
odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Wójt
Gminy powoła Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz przedłożenia Wójtowi propozycji
wyboru ofert, na które przewiduje się udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy.
Rozdział 9.
Okres realizacji programu
§ 10. Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Rozdział 10.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
§ 11. Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach
uchwalonego programu na 2014 rok przeznacza środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł.
Rozdział 11.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§ 12. Roczny program współpracy Gminy Konarzyny z organizacjami został poddany konsultacjom, które
przeprowadzone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 102/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 października 2013 r.
w sposób określony w Uchwale Nr XXXI/219/2010 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania 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 projektów aktów prawa miejscowego. Projekt
Programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Konarzyny.
Rozdział 12.
Sposób oceny realizacji programu
§ 13. Nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 r. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
programu za rok 2014.
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Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
§ 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku
publicznego, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 15. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont
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