PROJEKT
Wójta Gminy Podgórzyn
UCHWAŁA NR ………../11
RADY GMINY PODGÓRZYN
z dnia ………r.
w sprawie : Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z poźn. zm.) Rada Gminy Podgórzyn
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się w 2013 roku „Program Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w brzmieniu określonym w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1.
( autor projektu)

Przygotował dokument

2
Przeglądu dokonał
(kierownik ref. lub osoba upoważniona)
3
(radca prawnego)
4
(skarbnik lub osoba upoważniona w
przypadku powstania skutków
finansowych)
5
(wójt, zastępca wójta lub sekretarz gminy)

Uzasadnienie do uchwały.

Określenie ram współpracy z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obowiązkiem
gminy. Przedłożony zatem projekt uchwały stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku
wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz lokalnego
zapotrzebowania społecznego.
Niniejszy projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym oraz był tematem obrad
komisji Rady.

Załącznik nr 1
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi
Wójta Gminy Podgórzyn na rok 2013 przedkładany do konsultacji społecznych
oraz Radzie Gminy Podgórzyn.
Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielami lokalnych organizacji
społecznymi i obywatelskimi reguluje Program Współpracy Gminy Podgórzyn z
organizacjami pozarządowymi zwany dalej Programem.
I. Postanowienia ogólne.
1.

Ilekroć w Programie jest mowa o:
- ustawie: rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 ze zm.),
- gminie Podgórzyn: rozumie się przez to organy samorządu oraz gminne jednostki
organizacyjne,
- Urzędzie Gminy: rozumie się przez to Urząd Gminy Podgórzyn,
- organizacjach pozarządowych . rozumie się przez to podmioty określone w art. 3 ust.2
i 3 ustawy,
- dotacji: rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku),
- konkursie: rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.
i w art. 13 ustawy,
- Programie: rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Podgórzyn z
organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.

II. Cele główne i szczegółowe Programu.
Cel główny: Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców
gminy poprzez propagowanie społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie partnerstwa
pomiędzy gminą a organizacjami.
Cele szczegółowe:
1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i
struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
2. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w
gminie Podgórzyn.
3. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
4. Integracja środowisk w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
III. Zasady i formy współpracy.
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. W gminie Podgórzyn współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać
formy:









Zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie;
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku
publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu
terytorialnego;
tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
właściwych organów administracji publicznej;
umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.

IV. Podmioty Programu.
Podmiotami współpracy są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Podgórzyn lub na rzecz jej mieszkańców.
V. Zakres współpracy.
Współpraca gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania sfery
publicznej, o których mowa w art. 4 ust. ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom
gminy.

VI. Priorytetowe zadania publiczne:
1) pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans rodzin i osób z określonymi dysfunkcjami:
a) wspieranie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałaniu marginalizacji oraz
wykluczeniu społecznemu,
b) organizowanie ogólnodostępnych szkoleń, warsztatów, konsultacji i doradztwa dla osób
z grup potrzebujących wsparcia,
c) zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja
wypoczynku zimowego i letniego,
d) wspieranie działań ukierunkowanych na pomoc osobom starszym z ograniczoną
sprawnością,
2) kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego oraz propagowanie tradycji:
a) wspieranie projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną,

b) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o wydarzeniach historycznych, miejscach,
c) organizacja lub współorganizowanie m.in.: festynów, dożynek, tematycznych spotkań
i konkursów,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
b) szkolenie dzieci i młodzieży w rożnych dyscyplinach sportowych,
c) wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych odpowiedzialnych za
poszczególne dyscypliny sportowe,
d) wspieranie programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
szczególnie w okresie ferii letnich i zimowych,
4) ratownictwo i ochrony ludności:
a) zakup i naprawa sprzętu specjalistycznego,
b) szkolenia specjalistyczne i ogólne,
c) działania edukacyjne w zakresie ratownictwa przeciwpożarowego
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej:
a) wspieranie działań realizowanych przez społeczność lokalną,
6) edukacja i wychowanie:
a) zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć
pozaszkolnych,
b) prowadzenie alternatywnych form edukacji oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzież z terenu wiejskiego,
c) kształcenie postaw patriotycznych, popularyzacja tradycji oraz wzmacnianie tożsamości
lokalnej i regionalnej,
d) wspieranie projektów na rzecz poznawania różnych kultur europejskich oraz
upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej,
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
8) przeciwdziałanie patologii społecznej:
a) propagowanie zdrowego – bez nałogów i przemocy stylu życia,
b) wspieranie organizacji i instytucji życia publicznego w celu włączenia ich w procesy
dydaktyczno – wychowawcze.
VII. Okres realizacji i wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu.
Ustala się rok 2013 jako okres realizacji niniejszego Programu.
Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
w ramach uchwalonego programu na rok 2013 przeznacza środki finansowe w wysokości do
kwoty 175.000 zł, szczegółowo określone w uchwale budżetowej.
VIII. Sposób realizacji Programu.
1. Ze strony gminy Podgórzyn w realizacji Programu uczestniczą:
- Rada Gminy Podgórzyn – w zakresie kreowania polityki społecznej,
- Wójt Gminy Podgórzyn – w zakresie realizacji polityki społecznej, współpracy z
organizacjami,
- Referat Rozwoju Gminy – w zakresie koordynowania współpracy, inicjowania wspólnych
przedsięwzięć, promowania organizacji w gminie i poza nią,

- jednostki organizacyjne gminy
organizacjami,

Podgórzyn – w zakresie bieżącej współpracy z

2. Ze strony Organizacji w realizacji Programu uczestniczą wszelkie organizacje
zainteresowane współpracą z gminą na rzecz jej mieszkańców.
3. Współdziałanie gminy z organizacjami w ramach programu obejmuje współprace o
charakterze finansowym i pozafinansowym.
4. Zlecanie realizacji zadań organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania
priorytetowe.
IX. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert.
1. Organizacja otwartych konkursów ofert podlega ogłaszaniu i jest jawna.
2. W celu wyboru oferenta, któremu powierzono lub zlecono zadanie Wójt Gminy
powołuje Komisję Konkursową,
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciel/e Urzędu Gminy wskazani przez Wójta,
b) reprezent/anci organizacji pozarządowych, którzy w roku ogłoszenia konkursu nie
zamierzają ubiegać się o realizację zadania publicznego.
2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Wójt spośród zgłoszonych
kandydatów do pracy w komisji.
3. W skład komisji mogą wejść równie osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu
zadań konkursowych z głosem doradczym.
4. Informacja o imiennym składzie Komisji podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń i
w Internecie.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
6. Do zadań Komisji Konkursowej należy stwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia
procedury konkursowej, ocena ofert i przedłożenie propozycji do zatwierdzenia Wójtowi
Gminy.
7. Zasady oceny ofert określa zarządzenie Wójta.
8. Konkursy ogłasza się w prasie lokalnej, poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności informacje, o których mowa w art. 13
ust 2 ww. ustawy.
X. Sposób oceny realizacji programu
1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane badanie Programu
mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji;
c) liczba zawartych umów na realizacje zadania publicznego, w tym ilość organizacji;
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależnych od organizacji;
e) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji na

realizację zadań publicznych;
f) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;
g ) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizację.
XI Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
Zasady konsultacji odbywają się w trybie Uchwały Nr LVII/513/10 w z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r. utworzony został na bazie
wymogów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie po wstępnej ocenie realizacji
Programu z lat 2010 i 2011.
Projekt Programu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu:
www.podgorzyn.pl, w zakładce pożytek publiczny.
Uwagi i wnioski dotyczące Programu można składać, do dnia 18 października 2012 roku,
osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biurorady@podgorzyn.pl lub poczty tradycyjnej. Wszelkie wnioski i postulaty zostaną
rozpatrzone.
Wyznacza się datę spotkania z osobami reprezentującymi organizacje pozarządowe na
dzień 22 październik 2012 roku – godz. 14.00 – w siedzibie Urzędu Gminy ul. Żołnierska
14 , sala konferencyjna, II piętro.

