Uchwala Nr ZO.XLIX.000'7.394.2014
Rady Gminy Dgbe Wielkie

z dnra 30 pa2dziemtka 2014r.

w

sprawie; Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Dgbe

z otgwizacjuni pozarz4dorymi oraz pozosta\mi podmiotami prowadz4cymi

Wielkie

dzialalnoj6

poz)tku publicznego na 20 I 5 r.

Na podstawie ad. 7 ust.l pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnyn (tj. Dz. U. 22013 r., poz. 594 ze zm.) oraz a1t. 5a ust. 1 i 4 ustawy
z

dnra 24 kwietnla 2003

z 2014r., poz.

i

7ll8

ze

r. o dzialalnosci poz)'tku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.

m,) po przeprowadzeniu

konsultacji z organizacjami pozarz4dowlmri

podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po4tku publicznego

i o wolontariacie. uchwala siq. co nastqpuje :

s1

Uchwala sig Roczny Program Wsp6lpracy Gminy DQbe Wielkie z organizacjami
pozarz4dowyni oraz pozostalgni podmiotami prowadz4cymi dzialalnog6 pozltku
publicznego na 2015 r. w brzmieniu okeilonym w zal4czniku do niniejszej uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Dqbe Wielkie.

s3
Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomodci w spos6b zwyczajowo przyjQty.

s4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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UZSADNIENIE

Po przeprowadzonych w dniu 23 puidziemtka 2014r. konsultacjach, zgodnie

z$4

i

5

uchwaly Nr LlU287l20l0 Rady Gminy Dqbe Wielkie

z dna 27 pailziemtka 2010 r. w
sprawie okeSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z orgarizacjani i podmiotami
wymienionlmi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici po2yku publicznego i o wolontariacie
akt6w prawa miejscowego

w

dziedzinach dotyczqpych dzialalno6ci statutowych tych

organizacji, w oparciu o ad.5a ust.

l i 4 ustawy o dzialalnoici

po21'tku publicznego

i

o

wolontadacie, przedkladamy Radzie Gminy Dqbe Wielkie do uchwalenia Roczny program

Wsp6lpracy Gminy Dqbe Wielkie

z

orgadzacjami pozarz4dowlmi oraz podmiotami

prowadzqcymi dzialalno66 pozltku publicznego na 2015 r.
PRZEWODN ICZ4C]
nad}, chiny Drbc WiX6

"'-*Yryz'E

zal4dik

do Uchwab, Nr 20.0007.394.2014
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z

Cniny
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Wielkie
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I. WST4P
Organizacje pozarz4dowe, tzw.

III

sektor sA waznym partnerem wladz samorzqdowych

stymulujqcym rczw6j gminy. Organizacje pozarzqdowe s4 silnlrrn paftlerem w realizowaniu

dialogu spolecznego, a takZe pobudzaj4 aktpvnoi6 i zaargazowanie mieszkaiic6w w zycie
gminy. Powierzanie organizacjom pozatz4dowym zadari spolecznych zw.iQksza efekt),wno66

i skutecznos6 ich realizacji.
Celem rocznego programu wsp6lpracy Gminy Dqbe Wielkie z organizacjarni pozarzqdowymi
i podmiotami prcwadzqcym dzialalno6i po2yku publicznego jest okeslenie c4telnych zasad

i powierzenie tym organizacjom ustawowych zadari Gminy.

Program wyznacza partnerski obszar zadari publicznych
pozarz4do$ych

i

dla wszystkich

organizacji

innych podmiot6w prowadz4cych dzialalnoSi poz]'tku publicznego,

w1'razajqcych wolq wspdlpracy w dzialaniach na zecz gminy i jej mieszkarlc6w.

II. POSTANOWIENIA OGoLNE
Ilekro6

w

z

Rocznym Programie Wsp6lpracy Gminy Dqbe Wielkie

organizacjami

pozarz4dowymi i podmiotami prowadzqcymi dzialalno6d poz)tftu publicznegojest mowa o:

1.

Dotacji - rozumie

siQ

przez to dotacjQ w rozumieniu art. 2 pkt.

kwietnia 2003r. o dzialalnoici pozytku publicznego

i

I

ustawy z dnia 24

o wolontariacie (tj. Dz. U.

z 2014r., poz. | 118 ze zmn),

2. Gminie rozumie siQ przez to GminE Dgbe Wielkie,
3. Konkursie - rozumie siQ przez to otwarty konkurs ofed na dotacje z budzetu

Gminy

Dqbe Wielkie na realizacjp zadari gminy w 2015r.,

4.

Orgatizacli

w
i

-

rozumie siE przez to organizacje pozarz4dowe i podmioty wymienione

a1t. 3 ust 2 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnojci pozytku publicznego

o \rolontariacie (tj . D z. IJ . 2

5. Programie

2014t, poz.

11 18

ze zm),,

rozumie sig pzez to Roczny Progam Wsp6lpracy

pozarzqdowymi

i innln

z

organizacjami

podmiotami prowadzecymi dzialalnosi poZytku

publicznego, o kt6rych mowa w a1t. 3 ust. 3 ustauy,

6. Rozporz4dzeniu
Spolecznej

rozumie siq przez to Rozpotz4dzenie Ministra pracy

z dnia 15 grrdnia 2010r. w

sprawie wzom oferty

i

i

polityki

ramowego wzoru

unoury dotyczecych realizacji zadania publicznego otaz wzolu
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201 I r. Nr 6, poz.25),

spmwozdania

7.

Ustawie rozumie siQ przez to ustawQ z dnia

24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci

pozltku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. rJ. z 2014r., poz.
6.

Urzgdzie - rozumie sig przez to Urz4d Gminy Dgbe Wielkie,

9.

W6jcie

-

lllS ze

zm),

rozumie sig pzez to W6jta Gminy Dqbe Wielkie.

III. CEL GLOWNY I CELE SZCZEG6I,OWE PROGRAMU
$1

1. Celem gl6wnym

programu

jest wlqczenie organizacji

pozarz4dowych

\!

system

funtcjonowania Gminy na zasadzie r6wnoprawtego partnerct\{a.
2. Celami szczeg6lowymi programu s4:

a.
b.

popmwajakoSci zycia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potzeb mieszkancow gminy,

umacnianie

w

spolecznej dwiadomo6ci poczucia odpowiedzialno5ci

za

rozw6j

lokalnego (rodowiska,

c.

wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysl6w

i

rozwiqzaf sluzqcych rozwojowi

lokalnej spolecznoSci.

d.

integracja

i

wsp6lne dzialanie organizacji pozarzqdowych

realizacji sfery zadaf publicznych, wymienionych w afi. 4 ust.

e.

1

i

gminy, d4z4ce do

ustaw),

$zmocnienie potencjalu organizacji pozarz4dowych.

IV. ZASADY WSPOI,PRACY
$2
Wsp6lpraca gminy z organizacjami wynika z woli partner6w i opiera sig na 5 zasadach:

1. pornocniczolici,

a

kt6la oznacza, ze w6jt zleca realizacjQ zadan

organizacje zapewniaj4

ich

wykonanie

i spelniaj4cl oczeliwania odbiorcou

w

publicznych,

spos6b profesjonalny, teminowy

;

2. suwerenno3ci stron, kt6ra oznacza, 2e stosunki pomigdzy gminq

a organizacjami

ksztaltowane bEdq z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezale2no(ci w swojej
dzialalnoSci statutowej ;

3. partnerstwa, kt6ra oznacza dobrowolnq wspdlpracE r6wnorzqdnych sobie podmiot6w

w

roz\l'iqzylivaniu wsp6lnie zdefiniowanych problem6w

i

osi4ganiu razem

w]-tyczonych cel6w; zgodnie z t4 zasad4 partnerzy d4zq do kompromisr,r, uwzglqdniaj4
zglaszane uu'agi, wyjaSniaj4 rozbieznosci, wysluchuj4 siebie nawzajem, w)mieniajE

pogl4dy, konsultuje pomysly, wyrnieniaj4 infomacje, aktywnie uczestnicz4 we
wsp6lpracy;

4. efektlnvnosci, kt6ra oznacza, 2e pafinerzy

uznajQ za podstawo*'e kq"tedum zlecania

zadaf publicznych osi4ganie maksymalnych efekt6w z ponoszonych naklad6w;

5. nczciwej konkurencji i jawnosci, co oznacza w szczeg6lnosci,

i

uczciwi, dzialania

i

2e

partnezy

sQ

rzetelni

procedury sQ przejzyste, decyzje s4 obiektywne. wszyscy

potencjalni rcallzatorzy zadaf publicznych maj4 jednakowy dostEp do informacji
i jednakowe mozliwosci ubiegania siQ o dotacje.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

I

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

s3

1.

Roczny Program Wspdlpracy Gminy Dqbe Wielkie z organizacjami pozarz4dowl'rni
oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalnosi poz)tku publicznego na rok 2015 jest
elementem wsp6lpracy Gminy z organizacjami

i

podmiotami dzialaj4cymi

*

sferze

poz)tku publicznego.

2.

Zakres przedmiotouy wsp6lpracy gminy
publicznych, o kt6rych mowa

z

organizacjami obejmuje sferq zadari

w art. 4 ust. 1 ustawy w zakesie

odpowiadajqcym

zadaniom gminy.

3.

Ustala siQ nastQpuj{ce zadania priorl-tetowe, kt6re mogq by6 zlecane do realizacji
organizacjom prowadzqcym dzialalnos6 statutow4 w danej dziedziniet

a. nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oSwiaty i wychowania,
b. ralpoczynJ<u dzieci i mlodziezy,
c. kultury, sztuki, ochony d6br kultury dziedzictwa narodowego,
d. dzialalnoSci wspomagaj4cej rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnychi
e. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

i

turystyki i kajoznawstwa.

VI. FORMY WSPOI-PRACY

$4

1.

Wsp6ldzialanie gminy

z

organizacjami

w

o chamkterze finansowym i pozallnaDso\!]m.

ramach prognmLr obejmuje wsp6lpraca

2.

Gmina podejmuje wsp6lpracp z organizacjami w formach:

a. zlecania organizacjom rcalizacji zadait publicznych, na zasadach okreSlonych
w ustawie, poprzez powierzanie lub wspieranie ich wykonania,

b. wzajemnego informowania

siQ o planowanych kierunkach

dzialalno5ci

i realizowanych zadaniach poprzez publikowanie waznych informacji na stonie
internetowej www, debewielkie.pl oraz organizowa.nie spotkaf dotyczqcych og6lnych
zasad wsp6lpracy

i

konl<retnych zagadniei zwlqzurych z tealizacja programu,

c. konsultowania z otgarrizacjani Fojekt6w akt6w prawa miejscowego stanowionych
przez Radq w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoici statutowej tych organizacji
zgodnie z uchwal4 ru LIII/287110 Rady Gminy Dqbe Wielke z dnia 27 paZdziemika

2010i. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania projektdw akt6w
prawa miej scowego z organizacjami pozanqdowymi i innymi podmiotamj,

d. tworzenia

i

w

miarQ potzeb wsp6hych zespol6w

iricjatywnym, zlo2ofych

z

o

charakterze dondczym

przedstawicieli organizacji omz przedstawicieli

wlasciwych organ6w gminy,

e. zawierania um6w

o

wykonanie inicjatywy lokalnej

na

zasadach oke{lonych

w ustawie,

f

innych dzialan

:

- o charakterze infomacyjnym:

.

prowadzenie na stronie intemetowej urzQdu ,,Informatora pozarzqdowego,,, gdzie
zamieszczony i aktualizowany jest wykaz organizacji oraz ogloszenia szczeg6lnie do

nich kierowane; w infomatoze tym kazda organizacja tuoze zamieszczat. takZe
swoje ogloszenia lub inne wazne infomacje,
- o charakterze promocyjnym:

.

prornocja dzialalnoSci organizacji poprzez publikacjq informacji

na

stuonie

intemetowej oraz w biuletynie informacyjnym urzEdu,

o

promocja puekazywania 1% podatku dochodowego

na

organizacje pozltku

publicznego dzialajqce na tetenie gminy,

o

udzielanie rekomendacji organizacjom wsp6lpracuj4cym z gminq kt6re ubiegaj4

siQ

o dofinansowanie z innych zr6de1,

- o charakterze organizacyjno-technicznym:

.

udostQpnianie obiekt6w gmimych do realizacj i zadari publicznych na preferencyj nyclr
zasadach, w szczeg6lnosci pomieszczei na organizacjQ spotkarl,

realizacja wsp6lnych projekt6w i

z

inicjatfr

na

zecz spolecznojci lokalnej, szczeg6lnie

zakresu kultury, turystyki, sportu, rekleacji, podtrzymywania i upowszecbruama

tradycji narodowej.

VII. OKRIS REALIZACJI PROGRAMU
$5
Program realizowany bpdzie w okesie od 1 stycznia 2015r. do

VI[.

3l

grudnia 2015 r.

SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

$6
1.

Ze strony gminy w realizacji postanowief proglamu uczestnicz4:
a. Rada Gminy Dqbe Wielkie

-

w zakresie keowania polityki spolecznej oraz ustalania

priorj4etowych zadan publicznych do wsp6lnej realizacji z organizacjami,

b. W6jt Gniny

z

DQbe

Wielkie w

zakesie realizacji

tej polityki, wsp6lpracy

organizacjami, decydowania o przyzraniu im dotacji w ramach rocznego programu

wspdlpracy i innych form pomocyj

c. Relbrat O.ganizacji
wsp6lpracQ

z

i

Zarz4dzania Urzgdu Gminy Dpbe Wielkie odpowiedzialny za

organizacjami

- w zakesie koordynowania, wsp6lpracy, inicjowania

wsp6lnych przedsigwziqd, utzymlnvania biez4cych, palrnerckich kontakt6w pomiQdzy
samorz4dem i organizacjami, doradztwa partnerom, a takze w zakesie bie24cej realizacji

programu, w

tlm

oceny zgodnodci ofert na realizacjq zadai z programem oraz ustaw4

biezqcej oceny wykonywania zleconych zad ai I rozliczenia przydzielonych Srodk6w.
d. gminnejednostki organizacyjne

). Ze strony organizacji

w

-

w zakresie bie2qcej wsp6lpracy z organizacjami.

realizacji postalowiei proglamu uczestnicz{ wszystkie

organizacje zainteresowane wsp6lpracq z Gmin+

3.

Wsp6ldzialanie gminy

z

organizacjami

w

ramach programu obejmuje wsp6]pracQ

o charakterze finansowym i pozafinansowyrn.

4.

Wsp6lpraca finansowa jest realizowana poprzez zlecanie organizacjom rdallzacji zadan

publicznych gminy *raz z udzieleniem dotacji na ich realizacjq, po przeprowadzeniu
otwafiego konkursu ofert, chyba ze przepisy odrgbne przewiduj4 inny tryb zlecania lub
dane zadanie mozna zrealizowai efektywniej w inny spos6b okesiony w przepisach
odrgbnych.

5.

Zlecanie realizacji zadaf gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnoSci zadania

P

6.

oD.tetowe.

Gmina moze zlecii organizacji realizacjq zadania publicznego

-

na wniosek

tej

organizacji - z pominiqciem otwartego konkursu ofert. Szczeg6lowe warunki oraz tryb
przyznawania dofinansowania okesla art. 1 9a ustawy.

7.

Zadanie publiczne mo2e by6 realizowane

w

ramach inicjatywy lokalnej zgodnie

z zasadami wynikaj4cymi z ustawy.

Ix. WYSOKOSE SRODK6W PRZEZNACZONYCH NA REAI,IZACJ4
PROGRA.MU

$7
Gmina Dqbe Wielkie wsp6lpracujqc

z

organizacjami

w

ramach uchwalonego rocznego

programu wsp6lpracy na rok 2015 pzeznacza Srodki finansowe na ten cel w uysoko6ci nie
mniej

niz

154 000,00 zl.

X. SPOS6B OCENY REALIZACJI PROGRAMU

s8

1

Realizacja progranu bQdzie poddana planowanym dzialaniom maj4cym na celu oceng
realizacji wykonania programu przy uwzglQdnieniu nastgpuj4cych kr14eri6w

a)

ocena

wplpu

programu

na

wzmocnienie pafinersfiva pomiEdzy Gmin4

a organizacjami,

b) ustaleniu wskaznik6w niezbEdnych do oceny realizacji programu:

-

liczba ogloszonych otwartych konkus6w ofefi,
liczba ofert zlo2onych w otwadych konkusach ofefi,
liczba zawartych um6w na realizacjg zadania publicznego,

c) liczba um6w, kt6re nie zostaly zrealizowane lub zostaly rozwiqzane przez

gminq

z przyczyn zalei nych od organizacji,

d) benefi cjenci zreal izowanych zadari-

e) wielkos6 wlasnego wkladu finansowego
zadan publicznych

-

i

pozafinansowego otganizacji w realizacjq

:

wysokoSi kwot udzielonych dotacji w poszczeg6lnych obszarach,

t) liczba projekt6\\' akt6w prawa miejscowego stanowionych przez radq, konsultowanych
pzez organizacje.

2.

Wskazniki wymienione w $ 8 poslu24przy twozeniu sprawozdania z realizacji programu,
kt6re W6jt Gminy przedlo2y Radzie Gminy w teminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU OR{Z

O PRZEBIEGU KONSULTACJI
se

l.

Projekt programu zostal poddany konsultacjom spolecznym przeprowadzon;,rn w spos6b

okeslony w uchwale Nr LIlIl2S'7110 Rady Gminy Dqbe Wielkie
2010r. w sp.auTie okredlenia szczeg6lowego sposobu
pozazadowymi
publicznego

i

i

z dria 27 pa2dziemika
konsultowania siq z organizacjami

podmiotami .laymienionymi w ad. 3 ust. 3 ustalvy o dzialalnodci pozllku

o wolontariacie w

dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowych tych

orgarizacj i.

2.

Informacja o konsultacjach w fomie otwartego spotkania zostala podana do publicznej

wiadomoSci w dniu 16 paLdziemika2ll{r,

3.

Z otwatego spotkania zostal sporzqdzony protok6l zawieraj4cy wyniki konsultacji, kt6ry

zostal zamieszczony

w BIP-e , na stronie iirtemetowej Gminy oraz na tablicy ogloszei

UrzQdu Gminy DQbe Wielkie.

XII. TRYB POWOtr,YWANIA

I

ZASADY DZIAI,ANIA KOMISJI

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OTERT W OTWARTYM KONKURSIE

s

10

l.

Do oceny ofefi zlozonych w ramach otwartych konkurs6w ofert na wykonanie zadan
publicmych zwiqzarrych z realizacj4 zadai gminy w trybie ustawy o dzialalno{ci poz}tku
publicznego

i o wolontariacie powolywane

zostanq komisje konkursowe, zwane dalej

komisjami.

2.

W sklad komisji wchodz4 kazdorazowo:

1) przedstawicieleorganuwykonawczego

2)

pracownicyurzEdu,

osoby wskazane ptzez otgatizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w a1t. 3 ust 3

ustawy,

z wyl4czeniem os6b

wskazanych przez organizacje pozarzAdowe bior4ce udzial

w konkursie.

3. W pracach komisji mog4 uczestniczy6

takze, z glosem doradczym. osoby posiadajqce

specjalistyczn4 wiedz€ w dziedzinie, kt6rej dotyczy konkurs.

4.

Imienne sklady komisji, wtaz ze wskazatiem przewodnicz4cego komisji, okeSlone

zosta']qw dtodze zatz{dzenia wdjta gminy.

5.

Prace

komisji odblwaj4 siq w oparciu o regulamin komisji konkursowych powolanych do

oceny ofert zlo2onych
zwiqzatych

z

w

otwartych konL-ursach ofert na wykonanie zadai publicznych

realizacj4 zadai gminy przez orgaitzacje prowadzqce dzialalnosd poz,,tku

publicznego, pzyj€ty przez w6jta grniny w formie zatzqdzenta,

6.

Informacje o imiennym skladzie komisji oraz rcgulamin pracy komisji konlursowych

publikowane sA na stronie inlemetowej gminy ww.debewielkie.pl oraz

w BIP-e Urzgdu

Gminy Dgbe Wielkie.
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Zniany niniejszego programu wy'rnagaj4 formy przlgtej

dla jego uchwalenia.

2. Wykonanie uchwaly powierza siQ W6jtowi Gminy Dqbe Wielkie.
3.

Uchwala

\

chodzi w zycie z dniem podjqcia.

iLl:ffi,"d,'".,fit?
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