Uchwala Nr LWU302|74
Rady Gminy Że|azków
z dnia 14 listopada 201,4r
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Że|azków z organuacjami
pozamądorYymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpoĘtku publicznego
na rok 2015

Napodstawieart. 7 ust 1 pkt 19ustawyzdnia 8 marca 1990roku o samorzędzie
gmirurym
( tj. Dz.U z20|3 r'poz 594 zpóźn.zm.) oruz art. Saust.1 ustawyo działalności
poątku publicznegoi o wolontariacie
z drua24kwietnia2O03r. ( tj. Dz.|J. z2014 t. poz.
1118)uchwalasię, co następuje:

$1.
Uchwala się ,, Programwspółpracy Gminy Że|azków z organizacjalnipozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poĄrtku publicznego na rok 2015 '' w
brzmieniu stanowiącym załącznknr 1 do niniejszej uchwały
ł

$2.
łVykonanieuchwałypowierzasię Wójtowi Gminy Że|azków.

s3.
Uchwałapodlegaogłoszeniuna tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy Że|azków oraznastronach
internetowychUrzędu Gminy w Żelazkovńe.

s4.
Uchwa.ławchodzi yt 1acie z dliem 1 styczrria20l5 roku.
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Zał4cznikNr 1
do UchwałyNr LVII/302|I4
Rady Gminy Że|azków
z dnia 14 listopada2)I4
Program współpracy
Gminy Że|azkówz organlzacjami pozarządolYymii innymi podmiotami prowadzącymi
poĘtku publicznegona rok 2015
działalność
$1
Postanowieniaogólne

Ilekroćw programiejest mowa o:
pozytku
a) Ustawie_ rozumie sięprzez to ustawęz dnia24 kwietnia2003r. o działalności
publicznegoi o wolontariacie( tekstjednolityDz.U.2014poz 1118.);
b) Programie_ rozumie sięprzezto ProgramwspółpracyGminy Że|azków z organizacjarrti
pozarządov'rymi
pozytkupublicznegona rok
i innymi podmiotamiprowadzęcymidziałaIność
2015;
c) podmiotachProgramu- rozumie sięprzez to organizacje pozarzqdoweorźVpodmioty
wymienionew art.3 ust.3 ustawy,które prowadządziałalność
pozytkupublicznegona rzecz
mieszkańcówGminy Że|azków
d) Gminie _ rozumie sięptzezto Gminę Że\azkow;
e) zadaniachpublicznych_ rozumiesię przez to sferęzadanpublicznychokreślonych
w art.4
ust. l Ustawy;
f) koŃursie - rozumie sięprzez to otwartykonkursofertzgodny zptzepisamiUstawy;
g) ofercie_ rozumiesięją,jako ofertęrea|izacjizadaniapublicznego,zgodn4z wymogami
określonymi
w przepisachwykonawczychdo Ustawy,wydarrychna podstawieart. 19 tej
Ustawy.
$2
Cele Programu
1. Celem głównymProgramujest stworzeniekorzystnychwarunkówwspółpracypomiędzy
Gńiną, a podmiotamiPrógramudla zwiększeniaskuteczności
zaspokajaniażbiorowych
potrzebi oczekiwańmieszkańcówGminy.
2. Cę|głównyzostanieztealizowanypoprzeznastępujące
celleszczegółowe:
1)zwiększanieświadomości
społecznej,
co do roli i udziałupodmiotówProgramu
w rozutiqzywaniuproblemówlokalnych;
2) wspólne zaspokajaniepotrzebspołecznych
mieszkańcówGminy;
3) promowaniespołeczeństwa
obywatelskiegopoprzezwspieranieaktyvmości
lokalnych;
społeczności
4) podnoszeniewiedzy dotycz4cejfunkcjonowania sektorapozarz4dowe
go.
5) promowanieaktywnego spędzaniawolnegoczasu
$3
ZasadywspóĘracy
pomiędzyGmin4a podmiotamiPrÓgramuopierasięna następujących
Współpraca
zasadach:
_ w myśl,którejsamorządgminnyr,vspiera
l) Zasadapomocniczości
działalność
nalezącychdo sferyjego
. podmiotówProgramu\,vzakresierozwi4zylvaniaproblemór,v,
zadan publicznych;

2) Zasad'a su}verennościstron _ samorządgminny respektujeodrębnoścr
podmiotów Programg;
suwerenność
3) Zasada pańnerstwa _ podmioty Programujako równoprawni partnerzy,na
zasadach i w formie określonejr,vUstawie otazw trybie wynikającym z odrębnych
przepisów, biorą udział w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych,
określaniusposobów ich r orwiqzywania
oraz wykonywania zadan publicznych;
4) Zasad'a efekfywności- samorządgminny dokonuje wyboru najaktywniejszego
sposobu wykorzystania środkówpublicznych, przestrzegajączasad uczciwej
koŃurencji;
5) Zasada u'czciwej konkurencji i jawności_ samorz4dgmiruryudostępnia
współpracuj4cym znimpodmiotom Programu informację o zarniaruch,celach i
środkachprzeznaczonych na rca|izację zadńpublicznych, które będąprzedmiotem
współpracy.
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Zakres przedmiotowy Programu i priorytetowe zadania publiczne
1. Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu doĘczy sfery zadań publicznych' o
których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.
I
2. Priorytetowymi zadaniarnipublicznymi Gminy w 2015 roku są zadaniaz zakresu:
1) Wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej i spońu
- organtzacja i prowadzenie szkolenia w dyscyplinach sportowych w tym udział'w
zawodach sportowych , organizacja imptez w 1amach współzawodnictwa
sportowego
- organizacja zawodów sportowych
-organizacja zawodów sportowo-poŻarniczych
2) wspierania i upowszechniania kultury i sztuki
- prowadzenie orkiestry dętej, organizację nauki gry nainstrumentach dętych,
udziat'w przegl4dach i koncertach .
3. Wójt Gminy moze na wniosek podmiotów Programu rozszerzyc listę zadań realizowanych
w f0I5 roku po uzyskaniu na ten cel niezbędnychśrodkówfinansowych.
4. wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny reaIizacji zadań zleconych, określonychw ust.2 na
zasadachokreślonychw Ustawie' a w szczególności:
1) stanu realizacji zadaria;
2) efektywności,rzetelnościi jakościwykonania zadanta;
3) prawidłowóściwykorzystania środkówpublicznych otrzymanych na rea|tzację
zadania;
)
4) prowadzenia dokumentacji określonejw przepisach prawa i postanowieniach
umowy.

$s

Formy współpracy
1..Współpracapomiędzy Gminą, a podmiotami Programq będzie pror,vadzona
w formie
p
fi nansowej oraz ozaftnansowej.
2. Współpracafinansowabędzie prowadzonagłówniepoprzez zlecanie zadanpublicznych w
następujący.
sposób:
1) w trybie konkursor,vymokreślonymw Ustawie:
a) powierzaniawykonaniazadaniawrazz udzieleniemdotacji na finansowaniejego
realizacji:
b) wspieraniawykonania zadaniawraz z udzieleniem dotacji na dofinansowaniejego
realizacji:
,2) w.trybie pózakonkrrrso\,lym\,Vspgsób określony,wart' 19a Ustar,vy
: ,..:,'-:(.

3. Współpraca pomiędzy Gmtną i podmiotami Programu moze odbywać się równiez w formie
pozafinansowej,w tym jako:.
1) r,vzajemneinformowanie się o planowanych kierunkach działalności:
a) Gmina będzie umieszczać i aktualizować najważmiejszeinformacje dotyczęce
sektora pozarządowegona stronie internetowej_ wtwv.zelazkow.pl
b) podmioty Programu będą zobowiązane do niezwłocznej aktualizacji swoich danych,
zwłaszcza dotyczących zmian we władzachorganizacji, danych teleadresowych,
zmian stafutowych niezbędnych do funkcjonowania organizacji i sprawnegojej
kontaktu z Grnin4;
c) podmioty Programu mają mozliwośćinformowania o planowanych i realizowanych
działaniachotazzapottzebowaniunaprzysńyrokkalendaTzory,składając
odpowiednie pismo do Urzędu Gminy Że|azków Zebrane informacje będąwzięte pod
uwagę przy określaniupriorytetów na rok następny,zgodnie zpotrzebami Gminy i
mozliwościami organizacyjnymi i finansowymi podmiotów Programu;
d) projekty aktów normatywnych w dziedzinachdoĘczących działalnościstatutowej
podmiotów Programu będ4 przedmiotem wzaj emnych konsultacji,
2) pomoc w pozyskiwaniu środkówfinansowych z innych źródeł.
niz gminne, przede
prograr4ów
wszystkim w ramach
Unii Europejskiej:
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Sposób, okres realizacji Programu i wysokośćśrodków przewidzianych na jego
realizację
1. W sferze finansowej Program będzie realizowany popIzez zlecanie zadan publicznych w
formie powierzania lub wspierania ich wykonania wrazz udzieleniem dotacji, odpowiednio
na finansowarrielub dofinansowanie ich rea|izacji, ptzy czym zlecanie zadannastąpi:
1) po przeprowadzeniu konkursu - lub
2) w trybie pozakonkursowym na wniosek podmiotu Programu, zŁożonegona podstawie art.
19a ustawy.
2.W sferzepozafinansowejProgram będzie realizowany w sposób określonyw $ 5 ust. 3.
3. Program obowiązywaćbędzlew okresie:od 1 stycznia2015 r do 31 grudnia 2015 roku.
4. Srodki narea|izację Programu zostanąokreślonew Uchwale Budzetowej na rok 2015, przy
czym wysokośćtych środkównie będzie niŻszanlż.73 .500 zł (słownie:siedemdzi esiąttrzy
tysi4ce pięćśetzł ).
't
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Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofeń
1. Wójt Grniny Że|azkow powołujekomisję konk.ursowąw celu opiniowaniazł.oŻonych
ofert.
2. W składkomisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby
reprezentujące organuzacjepozarządowelub podmioty wymienione w art. 3 ust: 3 Ustawy, z
vtyłączeruemosób reprezentuj4cychpodmioty bior4ce udziałw konkursie.
3. Wójt ogł'aszanabór na członków komisji konkursowej dla przedstawicieli podmiotów
Programu .'Informacja o naborze umieszczana jest na tablicy ogłoszeń orazna stronie
internetowej Urzędu Gminy w Zelazkowie
4. Wójt powofuje swoich przedstawicieli oraz osoby reprezenĘqce podmioty Programu
spośród listy kandydatów lvskazanych'ptzez podmioty Programu w liczbie co najmniej
dwoch dla kazdei ze stron.
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4. W składkomisji moze zostaćpowołanaz głosemdoradczymosobaposiadająca
specjalistycznqwiedzę
w dziedzinipobejmującejzakreszadańpublicznych,których koŃurs
dotyczy.
5. W przypadkuniezgłoszenia
podmiotówProgramuWójt moze
się kandydataześrodowiska
powołaóna członkówkomisji, oprócz swoichprzedstawicieli,wskazanęptzez siebieosoby
ze środowiska
podmiotówProgramupod warunkiem,ze osobyte wyraŻąnato pisemną
zgodę.
6. Zadantemkomisjikonkursowejjest ocena ofertzł'oionychprzezpodmioty
Programu
w wyniku ogłoszenia.konkursów.
7.Do członkówkomisji konkursowejbiorącychudział'w opiniowaniuofertstosujesię
przepisyUstawy z dnta14 czerwca1960r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego
(Dz.
U. 2000Nr 98, poz.I07I zpóźn.zm.) dotyczącewyŁączenia
pracownika.
8. obstugęadministracyjno- biurowąkomisji konkursowychprowadzipracownikurzędu
wyznaczony ptzez Wójta .
9. Komisja wypracowujeswojestanowiskow formie protokołui przedstawiaje w formie listy
ocenionychprojektów wraz z proponowaną
propozycjądotacji.
10.Protokółprackomisjijestjawny.
11. ostatecznegowyborunajkorzystnieiszychofertwraz z decyzjąo wysokościkwoĘ
przyznarlejdotacjidokonujeWójt Gminy Ze|azków .
12.lnformacjeo złozonychofertachoraz o ofertachniespełniaj4cych
wymogów formalnych,
jak równieŻo odmowielub udzieleniudotacjinarea|izacjęzadańbędępodanedo publicmej
wiadomości
w BiuletynieInformacjiPublicznej,na stronieinternetowej- www.zelazkow.pl
oruznatablicy ogłoszeńUrzędu Gminy w Żelazkowie.
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Sposób tworzenia Programu oraz informacja o przebiegu konsultacji
Roczny Program współpracy zostal oplacowany po konsultacjach przeprowadzonychz
orgarrizacjamipozarządowyrni i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pozytku
publicznego
1. Konsultacj e zostałyprzeprowadzone w terminie od 20 października 20t4 roku do 4
listopada 2014 roku w formie umieszczeniaprojektu Programuw BIP Że|azkow, na tablicy
ogłoszeńUrzędu Gminy w Że|azkowie , orazna stronie internetowej Urzędu.
2. W toku konsultacji, do projektu Programu nie zgloszono uwag i opinii.
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Ocena i ewaluacja

5. wójt Gminy Że|azków dokonuje oceny rea|izacjiProgramu na podstawie danych
dotyczących:
1) liczby ogłaszanychkonkursów;
2) Iiczby zgłoszonychofert narea|izację zaĄaruapublicznego;
3)|iczby złozonychprzez podmioty Programu wniosków o rca|izację zadań
publicznych;
)Iiczby orgaruzacjipozatz4dowychoraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
Ustawy, które otrzymały dotację na rea|izację zadartlapublicznego;
5) liczby zerw anych umów o dofi nansowanie zadatia publiczne go;
6) wysokośćśrodkówfinansowychptŻeznaczonych zbudzetu Gminy na zlecanie
zadań publicznych;
7) nrczf,yr<ónsńtacji przeprowadzonych z podmiotami Pro gramu w zakresie
.
określonymwUstawie:
'['i',.]a\'.'c
'Frzl
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6. Wójt składaRadzie Gminy sprar,vozdanlezrcalizacji Programu lv terminie do 30 kr,vietnia
następnegoroku
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