Uchwała nr …….
Rady Gminy Wieprz
z dnia ……………………..r.

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 t.j.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 t.j.)
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały nr ……………
Rady Gminy Wieprz
z dnia …………………. roku

Roczny Program Współpracy Gminy Wieprz
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok.
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Podstawą przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 t.j.).
2. Program zostaje przyjęty na rok budżetowy 2019.
§ 2.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 t.j.),
2. „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest niniejszy
Program;
3. „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Wieprz;
4. „podmiotach Programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy,
5. „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych,
6. „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.
Rozdział II: Cele programu współpracy Gminy Wieprz
z organizacjami pozarządowymi
§ 3.
1. Celem głównym Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań,
pozwalających włączyć organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej oraz
wola kształtowania długookresowej współpracy z tymi organizacjami.
2. Wyznacza się następujące cele szczegółowe Programu:
1) zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich
skuteczności i efektywności;
2) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
a) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Gminy,
b) zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Wieprz w rozwiązywaniu problemów
lokalnych,
c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
d) organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju
Gminy i więzi lokalnych,

2

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

e) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
f) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz Gminy i jej
mieszkańców,
wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy lub na
rzecz jej mieszkańców;
realizacja zadań publicznych określonych w ustawie, dotyczących obszarów
wymienionych w Programie;
poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa
obywatelskiego;
umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi;
integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozdział III: Zasady współpracy
§ 4.
Współpraca pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
− partnerstwa - organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach
i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych
przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, ich
rozwiązywaniu oraz wykonywaniu zadań publicznych;
− pomocniczości
- zgodnie
z którą
Gmina
współpracuje
z organizacjami
pozarządowymi umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
− efektywności - w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe wspólnie dążą do
osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych;
− jawności – zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom
pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych,
mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur
wyboru realizatorów zadań publicznych;
− suwerenności stron oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności
względem siebie podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym
definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym należących do sfery
zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
− uczciwej konkurencji w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe zakładają
kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równym traktowaniu
wszystkich podmiotów ubiegających się o możliwość realizacji zadań publicznych.

Rozdział IV: Zakres przedmiotowy współpracy Gminy Wieprz
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
§ 5.
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 t.j.),
a w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:
1.
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2.
promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz rehabilitacji uzależnień;
3.
pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

edukacji w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i dydaktycznej;
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
kultury fizycznej i sportu, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
ekologii, w tym w zakresie zieleni gminnej i zakrzewień,
bezpieczeństwa publicznego;
działalności
wspomagającej
rozwój
gospodarczy,
aktywizacji
bezrobotnych;
10. współpracy ze społecznościami lokalnymi.

zawodowej

Rozdział V: Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
§ 6.
1. Współpraca, o której mowa w § 5, może odbywać się w następujących formach:
1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie, poprzez;
− powierzenie wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie
jego realizacji;
− wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2) wzajemnego
informowania
się
o
planowanych
kierunkach
działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
5) promowanie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego poprzez m.in. informacje na stronie internetowej
Gminy w celu tworzenia ich dobrego wizerunku,
6) udzielanie przez Gminę rekomendacji dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy współpracujących
z Gminą i ubiegających się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy;
7) udzielanie informacji o innych źródłach finansowania zwłaszcza z programów
i projektów unijnych.
2. Współpraca, o której mowa w § 5, może polegać również na udzieleniu wsparcia
technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego podmiotów Programu
w zakresie określonym uchwałą.
3. Dotacje otrzymywane na realizację zleconego zadania publicznego, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, nie mogą być wykorzystane na cele nieokreślone w umowie, o której
mowa w art. 16 ustawy, a w szczególności na:
− pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu;
− działalność polityczną.

Rozdział VI: Priorytetowe zadania publiczne
§ 7.
1. W 2019 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą
priorytetowe zadania publiczne w następujących formach:
1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej;
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2)
3)

wspomaganie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom
społecznym;
4) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży;
5) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia;
6) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień;
7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży;
8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
9) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
10) remonty obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne, sportowe,
oświatowe i społeczne;
11) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska;
12) wspieranie społecznych inicjatyw kulturalnych;
13) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych utratą pracy;
14) wspieranie działalności mającej na celu ogólno pojęty rozwój Gminy;
15) promocja i organizacja wolontariatu;
16) wspieranie realizowanych na terenie Gminy przedsięwzięć artystycznych;
17) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
18) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
2. Na zadania inne, których wykonanie zostanie uznane za istotne dla realizacji celów
współpracy, i które będą zgodne z art. 4 ustawy, może zostać ogłoszony otwarty
konkurs ofert.
3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadań w poszczególnych obszarach współpracy
zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
Rozdział VII: Okres realizacji programu
§ 8.
Program obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Rozdział VIII: Sposób realizacji programu współpracy
§ 9.
1.
2.

3.

4.
5.

Zlecanie realizacji zadań odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert, który ogłasza Wójt Gminy Wieprz na zasadach określonych w art. 13 ustawy.
Ogłoszenia o konkursie ofert są zamieszczane:
− w Biuletynie Informacji Publicznej
− w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz
− na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub
tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od
rodzaju zadania publicznego.
Decyzje o wyborze podmiotów, które otrzymają dotacje i o ich wysokości podejmuje
Wójt Gminy w formie Zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
W przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie
przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie
dłuższym niż 90 dni Wójt Gminy może zlecić zadanie organizacji pozarządowej lub
podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu
ofert.
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6.

7.

W przypadku stwierdzenia braku celowości realizacji zadania, o którym mowa w ust. 5,
Wójt Gminy informuje podmiot wnioskujący w terminie 21 dni od daty wpływu oferty z
podaniem uzasadnienia odmowy.
W imieniu Wójta Gminy kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań
publicznych finansowanych z budżetu Gminy sprawuje osoba wyznaczona do obsługi
organizacji pozarządowych.

Rozdział IX: Wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadań publicznych
§ 10.
1. Planowana wysokość środków finansowych na realizację Programu: 235.000 zł.
2. Szczegółową wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu
określi Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na 2019 r.

Rozdział X: Sposób oceny realizacji programu
§ 11.
1. Ocena realizacji Programu w formie sprawozdania z jego realizacji zostanie złożona do
Rady Gminy do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
2. Ocenę sporządza pracownik wyznaczony do obsługi organizacji pozarządowych
i przedstawia ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
3. Przy ocenie realizacji programu należy ująć między innymi zagadnienia:
1) stopień realizacji założeń Programu,
2) efektywność programu oparta na wskaźnikach:
- ilość organizacji objętych Programem
- ilość mieszkańców gminy objętych Programem
- rodzaj zrealizowanych form współpracy
− ilość organizacji z którymi rozpoczęto współpracę w 2019 roku
− ocena ilości nakładów do efektów,
− środki
finansowe
asygnowane
przez
Gminę
na
realizację
Projektu
w ostatnich trzech latach.

Rozdział XI: Sposób tworzenia programu współpracy Gminy Wieprz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz przebieg Konsultacji
§ 12.
1. Program współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r. utworzony został
na bazie projektu programu, który został poddany konsultacjom społecznym
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy.
2. Projekt programu został zamieszczony m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na
stronie internetowej Gminy.
3. W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe miały możliwość składania wniosków
i uwag do przedłożonego projektu Programu w formach określonych w Uchwale
Nr XLVII/304/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział XII: Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 13.
1. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem
Wójt Gminy. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania
złożonych ofert, nie mogą być osoby związane z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
− przedstawiciele Wójta Gminy – 2 osoby
− osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art.3
ust.3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty uczestniczące
w konkursie – 1 osoba
− w uzasadnionych wypadkach w skład Komisji Konkursowej, z głosem doradczym,
wchodzą inne osoby wskazane przez Wójta Gminy posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych której konkurs dotyczy.
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