
P R O J E K T

UCHWAŁA NR ....../.../18
RADY GMINY WOJCIECHÓW

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) – Rada Gminy Wojciechów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny Program Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na 2019 rok”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
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Załącznik do uchwały Nr ....../.../18

Rady Gminy Wojciechów

z dnia....................2018 r.

ROCZNY PROGRAMWSPÓŁPRACY
Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Wojciechów jest rozwój
gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. Realizacja tych celów jest możliwa
m.in. dzieki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która odbywa się
w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. „Roczny
Program Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok" został uchwalony na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) i jest elementem polityki społeczno-ekonomicznej
Gminy w zakresie jak najefektywniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców
w różnych dziedzinach życia przy udziale tych organizacji.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.);

2) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność określoną
w art. 3 ust. 1 ustawy;

3) komórce organizacyjnej Urzędu Gminy – należy przez to rozumieć Referat
Inwestycji i Rozwoju;

4) podmiotach programu – należy przez to rozumieć organizację pozarządowe
i podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy;

5) Rocznym Programie – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy
Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

6) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit.e oraz
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r.
poz. 2077 z późn. zm.);

7) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy;

8) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19a
ustawy;
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9) komisji - należy przez to rozumieć Komisje Konkursową oceniającą oferty
w ramach otwartych konkursów ofert.

II. CELE PROGRAMU

1. Celem zasadniczym niniejszego Programu jest kształtowanie demokratycznego
ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie i umacniane partnerstwa
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe to:

1) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym działaniem sferę zadań
publicznych,

2) otwarcie na innowacje, konkurencję przez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych
zadań publicznych realizowanych dotychczas przez Gminę Wojciechów,

3) poprawa jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy
Wojciechów, a w szczególności w zakresie aktywności fizycznej – sportu i turystyki,
zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury,

4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

5) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

6) wspieranie inicjatyw organizacji działających na terenie Gminy Wojciechów.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca opiera się na następujących zasadach:

1) zasadzie partnerstwa i dialogu,

2) zasadzie pomocniczości i suwerenności stron,

3) zasadzie efektywności,

4) zasadzie jawności podejmowanych działań,

5) zasadzie uczciwej konkurencji,

6) zasadzie legalności.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWYWSPÓŁPRACY.

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

a) realizacja zadań pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy,

b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

c) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,

d) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych w ramach
strategii rozwoju Gminy i sposobów ich zaspakajania,

e) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje swoim zakresem
działalność statutową tych organizacji.
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V. FORMYWSPÓŁPRACY

Współdziałanie Gminy Wojciechów z Organizacjami obejmuje współpracę
o charakterze finansowym i pozafinansowym.

1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Organizacjom poprzez:

1) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację,

2) lub wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji.

2. Współpraca pozafinansowa polega na:

1) informowaniu bezpośrednio (na spotkaniach) lub pośrednio (pisemnie, do
informacji) o planowanych kierunkach działalności,

2) współdziałaniu Organizacji w opracowywaniu strategii, aktów prawa lokalnego
oraz Programów dla Gminy Wojciechów.

3) promowaniu osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz
informowanie o realizowanych przez nie projektach,

4) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej
Gminy Wojciechów.

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Zadaniami priorytetowymi programu współpracy na rok 2019 są:

1) pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży;

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

3) wspieranie działań sportowych o znaczeniu lokalnym i regionalnym, w tym
w środowisku osób niepełnosprawnych;

4) wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy Wojciechów;

5) działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

Program Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019 obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

VIII. SPOSÓB REALIZACJI

1. Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert,
chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań.

2. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany i przeprowadzany w oparciu o przepisy
ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Podmiot programu może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania
publicznego zgodnie z art. 12 ustawy.

4. Na wniosek podmiotu programu Wójt Gminy może zlecić wykonanie realizacji
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zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a
ustawy.

IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina współpracując z Organizacjami w ramach uchwalonego Programu na rok
2019 przeznacza środki finansowe w wysokości 20.000 zł.

X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Mierniki oceny realizacji programu:

1) wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Wojciechów
organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;

2) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
zleconych w drodze konkursów ofert;

3) liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i trybu
pozakonkursowego;

4) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań zleconych
w drodze konkursów ofert i trybu pozakonkursowego;

5) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert i w trybie
pozakonkursowym;

6) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań
publicznych;

7) liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych.

XI. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

1. Projekt programu współpracy na 2019 rok powstał na bazie programu współpracy
na 2018 rok oraz w oparciu o doświadczenia jego realizacji w roku ubiegłym.

2. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w sposób
określony w uchwale Nr XLIV/219/2010 Rady Gminy Wojciechów z dnia 7 września
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH

1. Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.

2. Komisje Konkursową powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

a) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem
kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami i sporządzenie
protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.
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4. Protokół z posiedzenia Komisji zostaje przedstawiony Wójtowi Gminy Wojciechów,
który podejmuje decyzje w sprawie wyboru ofert i decyduje o wysokości dotacji.
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