UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w
sprawie:
przyjęcia
współpracy
Gminy
Wojciechowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) Rada Gminy
w Wojciechowicach uchwala, co następuje :
§1.
Przyjmuje się do realizacji ,,Program współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 rok’’, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2.
Traci moc uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 rok.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE
Program współpracy Wojciechowice na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest dokumentem porządkującym tę
współpracę. Określa m.in. cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Gminy Wojciechowice
z podmiotami sektora pozarządowego. Współpraca Gminy Wojciechowice z organizacjami
pozarządowymi jest jednym z podstawowych elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Program przygotowany został zgodnie z zasadami określnymi w ustawie o działalności pożytku
publicznego

i

o

wolontariacie,

wskazuje

priorytetowe

zadania,

wysokość

przeznaczonych na ich realizację oraz określa sposób działania komisji konkursowych.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

środków

Załącznik do Uchwały Nr XII/91/2019
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 10 grudnia 2019 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOJCIECHOWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2020

WPROWADZENIE
Jednym z elementów sprawnego i efektywnego zarządzania Gminą jest aktywna
współpraca z organizacjami pozarządowymi, które stanowią znakomitą bazę dla rozwoju
społeczności lokalnej, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy
społeczne mieszkańców gminy. Skuteczność działania organizacji pozarządowych zależy
w dużym stopniu od ustalenia obszarów, form i czytelnych zasad współpracy między Gminą
a organizacjami w wielu dziedzinach aktywności społecznej. Podstawowymi korzyściami z tej
współpracy jest pełniejsze zaspokajanie potrzeb wspólnoty oraz rozwój poczucia
odpowiedzialności za Gminę.
Samorząd Gminy Wojciechowice uznaje współpracę z organizacjami pozarządowymi
za ważny czynnik integracji i aktywizacji społecznej, służący lepszej realizacji zadań ustawowo
powierzonych gminie, a także rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Organizacje
pozarządowe są zatem znakomitym uzupełnieniem działań podejmowanych przez samorząd.
Wspólna współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi pozwala na lepsze
poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a tym samym zorganizowanie i realizowanie
wspólnego celu, którym jest poprawa jakości życia na danym obszarze.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Rocznym programie współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest mowa o:
1. „Ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
2. „Uchwale” - rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,
3. „Programie”-rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Wojciechowice
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
4. „Gminie”- rozumie się przez to Gminę Wojciechowice,
5. „Podmiotach”-rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
6. „Radzie”-rozumie się przez to Radę Gminy w Wojciechowicach,
7. „Wójcie”-rozumie się przez to Wójta Gminy Wojciechowice.
II.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Celem głównym Programu w 2020 roku jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorządem, a organizacjami pozarządowymi poprzez poszerzanie zakresu i form współpracy.
Celami szczegółowymi są:
1. umacnianie w świadomości społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie oraz jej tradycje,
2. podejmowanie efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
3. uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
4. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
5. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
6. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7. lepsze poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, głównie poprzez ustalenie i realizowanie
wspólnie określonego celu.
III.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego Gmina Wojciechowice kierować się będzie
następującymi zasadami:
1) Partnerstwa- co oznacza, że organizacje pozarządowe, uczestniczą w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania
oraz współdziałają z gminą Wojciechowice przy wykonywaniu zadań publicznych, jako
równorzędne podmioty.

2) Pomocniczości- zgodnie z którą gmina powierza lub wspiera realizację zadań publicznych
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy,
które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
3) Efektywności - polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań
publicznych.
4) Suwerenności stron - co oznacza, że gmina i organizacje pozarządowe realizując zadania
publiczne zachowują autonomię i niezależność względem siebie i są w stosunku do siebie
równorzędnymi partnerami.
5) Jawności - zgodnie z którą Gmina Wojciechowice udostępni organizacjom sektora
pozarządowego i innym podmiotom wszelkie niezbędne informacje o celach i
priorytetach realizowanych zadań publicznych oraz środkach dostępnych na ich
realizację. Wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie
dostępne (jawne) oraz jasne i zrozumiałe.
6) Uczciwej konkurencji - zgodnie, z którą gmina zlecać będzie wykonanie zadań
publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert, zaś przy wyborze ofert kierować się
będzie oceną możliwości wykonania zadań przez oferentów oraz porównaniem
przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich rzeczowego
zakresu.
7) Praworządności - według której zarówno współpraca, jak również kontrola realizacji
zadań publicznych przez podmioty wymienione w art. 3 ustawy odbywać się będzie na
podstawie i w granicach określonych przez normy prawne.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY I FORMY WSPÓŁPRACY

IV.

Przedmiotem współpracy Gminy
działalność pożytku publicznego jest:
1.
2.
3.
4.
5.

Wojciechowice

z

podmiotami prowadzącymi

realizacja zadań Gminy odpowiednio określonych w ustawach,
podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
określanie potrzeb społecznych oraz sposobu ich zaspakajania,
konsultowanie aktów prawa lokalnego z zakresu działalności organizacji pożytku
publicznego.

Współpraca gminy z organizacjami odbywać się będzie w następujących formach:
1)
a)

finansowej poprzez:
powierzanie do realizacji organizacji określonego zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji na sfinansowanie ich realizacji;

b)

wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji;



zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie
z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

2)
a)

pozafinansowej poprzez:
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków;

b)

konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;

c)

angażowanie i wspieranie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;

d)

w miarę możliwości pomoc przy organizowaniu przez organizacje spotkań, których
tematyka wiąże się z Programem np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia sal,
środków technicznych itp.

e)

organizowanie konsultacji i szkoleń, celem podniesienia sprawności funkcjonowania
organizacji;

f)

udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą;

V. Priorytetowe zadania publiczne
Zadaniami priorytetowymi w 2020 roku są zadania publiczne w następujących obszarach:
w zakresie oświaty i edukacji:
wyrównanie szans edukacji wśród uczniów szkół Gminy Wojciechowice;
organizowanie imprez edukacyjnych i konkursów;
wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych
i edukacyjnych
2. w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych:
 pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 realizacja programów profilaktycznych i programów propagujących zdrowy i aktywny
tryb życia,
 wspieranie różnych form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi i młodzieżą,
 wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów,
 projekty wspomagające integrację i przeciwdziałanie niepełnosprawności,
1.




3.




w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
organizacja zawodów sportowych,
szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
organizacja i uczestnictwo w imprezach, zawodach, turniejach sportowych, sportoworekreacyjnych, krajoznawczych, również z elementami profilaktyki,
 wspieranie inicjatyw służących popularyzacji i rozwojowi kultury fizycznej i rekreacji,
sportów masowych i sportu kwalifikowanego oraz turystyki w szczególności poprzez
wspomaganie organizowanych rajdów, zlotów itp. form.
 popularyzacja kultury fizycznej oraz upowszechnianie różnych dziedzin sportu w tym
organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zajęć sportowych i zawodów;
4. w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego:






5.



wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych
postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,
prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym,
wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, pomoc przy organizowaniu imprez
okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi oraz promocją Gminy;
wspieranie projektów wzbogacających życie kulturalne Gminy, w tym wpieranie imprez,
konkursów, warsztatów i przeglądów artystycznych;
kultywowanie regionalnych tradycji, w tym tradycji kulinarnych
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym w szczególności:
wspieranie działań promujących zdrowy tryb życia, wspieranie edukacji prozdrowotnej,
organizacja konkursów, pokazów i spektakli o tematyce zdrowotnej

VI. Okres i sposób realizacji programu
1. Roczny Program współpracy w roku 2020 Gminy Wojciechowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie obowiązuje od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego
konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2020r.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejności te zadania, które program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się
w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
4. Otwarte konkursy ofert ogłaszane są przez Wójta Gminy Wojciechowice
przeprowadzane są w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
5. Program również będzie realizowany poprzez zlecanie realizacji zadań z inicjatywy
organizacji w trybie pozakonkursowym.
6. Do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku obowiązywania Programu, Wójt Gminy
przedłoży Radzie Gminy Wojciechowice sprawozdanie z realizacji programu współpracy
za rok poprzedni. Ponadto sprawozdanie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej jak i na stronie internetowej Gminy Wojciechowice
VII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Rocznego Programu
zawierać będzie uchwała budżetowa na 2020 rok.
Środki finansowe planowane na realizację zadań Programu stanowić będą kwotę 70.000 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )
VIII. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI
Roczny program współpracy tworzony jest w kilku etapach:

1. Przygotowanie projektu programu przez pracownika odpowiedzialnego za współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
2. Skierowanie projektu do konsultacji społecznych. poprzez zamieszczenie go
w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Wojciechowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Wojciechowicach. Organizacje mają możliwość wyrażenia pisemnej opinii i
złożenia uwag do projektu.
3. Naniesienie poprawek do projektu programu i skierowanie go pod obrady Rady
Gminy
w Wojciechowicach, która podejmie stosowną uchwałę.
4. Roczny Program współpracy uchwala się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
okres jego obowiązywania.
IX. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje
w ramach ogłoszonych przez Wójta Gminy Wojciechowice otwartych konkursów ofert.
2. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Wójta Gminy Wojciechowice.
3. Posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Komisji i kieruje jej pracami.
4. Komisja konkursowa w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących
czynności:
a) ocenia złożone oferty pod względem formalnym (złożenie oferty na właściwym
formularzu, złożenie oferty w terminie, z wymaganymi załącznikami, podpisana
przez upoważnione osoby, zgodność zadania z działalnością statutową oferenta);
b) ocenia złożone oferty pod względem merytorycznym.
Oceny merytorycznej Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o następujące kryteria:
-możliwość realizacji zadania przez organizację;
-przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
-proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych
w realizację zadania;
-w przypadku wsparcia zadania publicznego, uwzględnia planowany udział środków
finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
-planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków;
-analizę i ocenę realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje w latach
poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na
ten cel środków;
5. Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje
indywidualnej punktowej oceny na karcie, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w
ogłoszeniu konkursowym, ocena końcowa stanowi średnią z łącznych ocen wystawionych
przez członków komisji oceniających ofertę.

6. Protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych
Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Wojciechowice.
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Wojciechowice.
X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia, oraz sposób kontroli wykonania
zadania zleconego określa ustawa lub odrębne przepisy.

