UchwałaNr XV100l20t5
Rady Gminy Żelazków
z dnia 15 grudnia 2015 r
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Że|azków z organizacjami
pozarządorvymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poĘtku publicznego
na rok 2016

Na podstawieart. 7 ust 1 pkt 19 ustawyz drua 8 marca 1990roku o samorządzie
gminnym( tj. Dz.U z20|5 t'poz I5|5 zpóźn.zm.) oraz art. 5aust.1 ustawyo
działalności
pozytkupublicznegoi o wolontariacie
zdrua24 kwietnia2003r. (tj.Dz.tJ. z
20|4 t. poz. 1118)uchwalasię , co następuje:

s1.
Uchwala się ,, ProgramwspółpracyGminy Że|azków z otgaruzacjaripozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymidziałalność
pożytkupublicznego na rok 2016 "
w brzmieniustanowiącymzałączniknr l do niniejszejuchwaĘ

s2.
Wykonanieuchwałypowierzasię Wójtowi Gminy Że|azków.

$3.
Uchwała podlega ogłoszeniuna tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy Że|azków oraznastronach
internetowych Urzędu Gminy w Zelazkowie .

s4.
Uchwaławchodzi w Ęcie z dniem 1 stycznia2016 roku.
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ZałącznikNr l
do UchwałyXVl00/2015
Rady Gminy Że|azków
zdrta 15 grudnia2015r
Program współpracy
Gminy ie|azków z organizacjami pozarządovłymii innymi podmiotami prowadzącymi
poĘtku publicznegona rok 2016
działalność

s1

Postanowieniaogólne

Ilekroćw programiejest mowao:
pożytku
a) Ustawió _ ńzumió sięptzezto ustawęz dnia24kwietnia 2003r. o działalności
publicznegoi o wolontariacie( tekstjednolĘ Dz.U.20|4poz 1l18.);
t; r1og.ńie - rozumiesię przez to irogram współpracyGminy ŻeLazkówz organlzacjatri
poĄrtkupublicznegona rok
prowadzącymidziała\ność
pio,a,łądo,,ymii innymi po.dmiotami
2016:'
c) podmiotachProgramu- rozumie sięprzezto organizacjepozarządoweoraz podmioty
pożytkupublicznegorlarzecz
wymienionew art.3 ust. 3 ustawy,które prowadządziałalnośó
mieszkńców Gminy ŻęIazków
d) Gminie - rozumie sięprzezto Gminę Że|azków;
'
w art.4
publiczny.ń_ 'o^.ie sięprzezto sferęzadańpublicznychokreślonych
ej zadaruach
ust. l Ustawy;
f) konkursie_ rozumie sięptzezto otwartykoŃurs ofertzgodny zprzepisamiUstawy;
g; ofercie_ rozumiesięją,lako ofertęrealizacjizadaniapublicznego,zgodnązwymogami
ótreślonymiw przepisuóń*yt.o" au,czychdoUstawy,wydanychna podstawieart. 19 tej
Ustawy.

$2

Cele Programu
jest
korzystnychwarunkówwspółpracypomiędzy
stworzenie
1. Celem głównymProgramu
zaspokajaniazbiorowych
Gminą,af,odmiotamiPiogramudla zwiększeniaskuteczności
potrzebi oczekiwańmieszkańcówGminy.
2. Ce|głównyzostanie zreaIizowanypoprzeznastępujące ce|eszczegółowe:
co do roli i udziafupodmiotówProgramu
społecznej,
t; '*ięk''anie świadomości
w rozwipywaniu problemówlokalnych;
mieszkancówGminy;
2) wspólne zaspokajaniepotrzebspołecznych
go
3) promowaniespoieczeństwaobywatelskie poprzezwspieranieaktywności
lokalnych;
społeczności
ego.
4) podnoszeniewiedzy doĘczącejfuŃcj onowaniasektorapozarządow
5)'promowanieaktywnegospędzaniawolnegoczasu
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Zasady wspóĘracy
Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu opiera się na następującychzasadach:
1) Zisada pomocniczośói_ * myśl,której samorząd gmirrny wspiera działa|ność
jego
poa.ioto*Progtamu w zakresie rozw|ązywaniaproblemów, na|eŻącychdo sfery
Pi.zervodnicz4cy
^
zadaipublicznych;
Rady
GĘlr3'Żelizi,lów

łaflJWs,y
J

i
stron _ samorządgminnyrespektujeodrębność
2) Zasada suwerenności
podmiotówProgramu;
suwerennośó
- podmiotyProgramujako równoprawnipartnerry,na
pańnerstwa
Zasada
3)
w Ustawie orazw trybiewynikającymz odrębnych
zasadachi w formie określonej
przepisów,biorąudziałw identyfikowaniui definiowaniuproblemówspołecznych,
określaniusposobów ich rozwi4zywania
oraz wykonywania zadafipublicznych;
- samorządgminnydokonujewyborunajaktywniejszego
4) Zasada efektywności
zasaduczciwej
sposobuwykorzystaniaśrodkówpublicznych,przestrzegając
konkurencji;
5) Zasada uczciwejkonkurencji i jawności- samorządgminnyudostępnia
znimpodmiotom Programuinformacjęo zamiarach,celachi
współpracującym
przeznaczonychna rea|izacjęzadaipublicznych,k1órebędąprzedmiotem
środkach
współpracy.
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Zakres przedmiotowyProgramu i priorytetowezadania publiczne
1. WspółpracapomiędzyGminą a podmiotamiProgramudoĘczy sferyzadańpublicznych,o
których mowaw art.4 ust. 1 Ustawy.
2. PńorytetowymizadaniamipublicznymiGminy w 2016roku są zadariaz zakresu:
1) Wspieraniai upowszechnianiakultury ftzyczneii sportu
- organizacjai prowadzenieszkolenia w dyscyplinachsportowychw tym udziałw
zawodachsportowych, organizacja imprezw ramach współzawodnictwa
sportowego
- organizacjazawodów sportowych
2)ProwadzenieorkiestrydętejoTaz zespołumazoretek, prowadzeniezajęó nauki
gry na instrumentach
w przeglądachi koncertach.
dętych,udział'
3. Wójt Gminy moie na wniosekpodmiotówProgramurozszerzyćlistę zadanrealizowanych
w 20|6 roku po uzyskaniuna ten cel niezbędnychśrodkówfinansolYych.
w ust.2na
4. wójt Gminy dokonujekontroli i oceny rea|izacjizadń zleconych,określonych
w Ustawie' a w szczególności:
zasadachokreślonych
1) stanurealizacji zadaria;
i j akościwykonania zadartta;
2) efoktywności,
rzetelności
wykorzystaniaśrodkówpublicznychotrzymanychna rea|izację
3) prawidłowości
zadanta;
w przepisachprawai postanowieniach
4) prowadzeniadokumentacjiokreślonej
umowy.
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tr'ormywspółpracy
1. Współpraca pomiędzy Gminą, a podmiotami Programu będzie prowadzona w formie
fi nansowej oraz pozaftnansowej.
2. Współpraca finansowa będzie prowadzona głównie poprzez zlecanię zadanpublicznych w
następującysposób:
1) w trybie konkursowym określonymw Ustawie:
a)'powierzania wykonaniazadaniawrazzudzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacj|'
b) wspierania wykonaniazadaniawrazz udzieleniem dotacji na dofinansowaniejego
realizacjt;
2) w trybie pozakoŃursowym w sposób określonyw art. 19a Ustawy.
3. Współpraca pomiędzy Gminą i podmiotami Programu moŻeodbywaó się również w formie
pozafinansowej, w tym jako'
- Ęrz.cygdni czącv
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1)wzajemneinformowaniesię o planowanychkierunkachdziała|ności:
a) Gmina będzieumieszczaói aktualizowaónajważniejsze
informacjedoĘczące
_
pozarządowego
na stronieintemetowej www.zelazkow.pl
sektora
b) podmioĘ Progtamubędązobowivarlę do niezwłocznejaktua|izacjiswoich danych,
mvłaszczadotyczących
zmian we władzachorganizacji,danychteleadresowych,
zmian statutowychniezbędnychdo funkcjonowaniaorganizacjii sprawnegojej
kontaktuz Gminą;
c) podmiotyProgramumająmozliwość
informowaniao planowanychi realizowanych
działaniachoraz zapotrzebowaniuna przy szłyrok kalendarzow, składając
odpowiedniepismo do Urzędu Gminy Że|azków Zebraneinformacjebędąwziętepod
priorytetówna rok następny,zgodniezpotrzebatti Gminy i
uwagęprzy określaniu
możliwościami
organizacyjnymii finansowymipodmiotówProgramu;
projekty
d)
aktów normatywnychw dziędzinachdotyczącychdziałalności
statutowej
podmiotówProgramubędąprzedmiotemwzajemnychkonsultacji,
2) pomocw pozyskiwaniuśrodkówfinansowychz irrnychźródeŁ
niz gminne,przede
wszystkimw ramachprogramówUnii Europejskiej:

$6

Sposób' okres rea|izacjiProgramu i wysokość
środkówprzewidzianychna jego
realizację
1. W sferzefinansowejProgrambędzierealizowanypoprzezzlecaniezadańpublicznychw
formiepowierzanialub wspieraniaich wykonaniawrazzudzieleniem dotacji,odpowiednio
na finansowanielub dofinansowanieich rea|izacji,przy czym zlecaniezadai nastąpi:
1) po przeprowadzeniu
konkursu- lub
2) w trybiepozakonkursowymna wniosekpodmiotuProgtamu,złoionegona podstawieart.
19austawy.
2. W sferzepozafinansowejProgrambędzierealizowanyw sposóbokreślony
w $ 5 ust.3.
grudnia
3. Programobowipywaćbędziew okresie:od l stycznia20|6r do 31
2016roku.
4. Srodki narea|izacjęProgramuzostanąokreślone
w Uchwale Budzetowejna rok 2016, przy
czym wysokość
tych środkównie będzienizszaruż'lI2 500zł(słownie:sto dwanaście
tysięcypięćsetzłotych zł).
$7
Powoływaniei zasadydziałaniakomisji konkursowychdo opiniowaniaofeń
l. wójt Gminy Że|azków powołujekomisjękonkursowąw celu opiniowaniazłożonych
ofert.
2. W składkomisji konkursowejwchodząprzedstawicieleWójta Gminy oraz osoby
reprezentujące
organizacjepozarządowelub podmiotywymienionew art.3 ust.3 Ustawy,z
podmiotybiorąceudziałw konkursie.
vtyŁączeniem
osób reprezentujących
3. wójt ogłaszanabórna członkówkomisji konkursowejdla przedstawicielipodmiotów
Programu. Informacja o naborzeumieszczanajest na tablicy ogłoszeńoraz luastronie
internetowejUrzęduGminy w Że|azkolvte
4. wójt powołujeswoichprzedstawicielioraz osobyreprezentującepodmiotyProgramu
spośródlisty kandydatów wskazanychprzez podmioĘ Programu
4. W składkomisji możezostaćpowołanaz głosemdoradczymosobaposiadająca
specjalistycznąwiedzę
w dziedzinieobejmującejzakreszadańpublicznych,których konkurs
doĘczy.
podmiotówProgramuWójt może
5. W przypadkuniezgłoszenia
się kandydataześrodowiska
powołaóna członkówkomisji, oprócz swoichprzedstawicieli,wskaz*ę{i3ę^'."'JiP:i..".''9by
Rady G;ltrilr5' Żelazków
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podmiotówProgramupod warunkięm,ze osobyte v,ryreżąna
to pisemną
ze środowiska
zgodę.
podmioĘ Programu
6. Zadantemkomisji konkursowejjest ocena ofertzłoŻonychprzez
w wyniku ogłoszeniakoŃursów.
7.Do człoŃów komisji konkursowejbiorącychudziałw opiniowaniuofertstosujesię
(Dz.
przepisyUstawy zdrua14 częrwca1960r. _ Kodeks postępowaniaadministracyjnego
U . z 2013 r, poz 267 z pózniejszymi zmianami ) dotyczącewyłączeruapracownika.
8. obsługęadministracyjno_ biurowąkomisji konkursowychprowadzipracownikurzędu
v,łyznaczonyptzez wójta .
9. Komisja wypracowujeswojestanowiskow formie protokofui przedstawiaje w formie listy
propozycjądotacji.
ocenionychprojektówwrv z proponowaną
jest
jawny.
10.Protokółprackomisji
ofertwraz z decyzjąo wysokościkwoty
1l. ostatecznegowyborunajkorzystniejszych
przyznanejdotacjidokonujeWójt Gminy Że|azków.
wymogów formalnych,
12.Informacje o złoŻonych
ofertachorazo ofertachniespełniających
jak równiez o odmowielub udzieleniudotacjinareaIizacjęzadń będąpodanedo publicznej
wiadomości
w BiuletynieInformacjiPublicznej,na stronieinternetowej_ www.zelazkow.pl
oraznatablicy ogłoszeńUrzęduGminy w Zelazkowie.
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Sposób tworzeniaProgramu oraz informacja o przebiegukonsultacji
z
opracowanypo konsultacjachprzeprowadzonych
Roczny Programwspółpracyzostał'
poiytku
podmiotami
ptowadzącymi
pozaruądowymi
działalnośó
i
irrrrymi
organizacjami
publicznego
w terminie od27 października 2015 roku do 10
l. KonsultacjezostĄ przeprowadzone
projektuProgramuw BIP Że|azków,na tablicy
listopada 2015roku w formieumieszczenia
ogłoszeńUrzęduGminy w Że|azkovne, orazna stronieintemetowejUrzędu.
2. W toku konsultacji,do projektuProgramunie zgjoszonouwagi opinii.
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Ocena i ewaluacja
5. Wójt Gminy Że|azków dokonujeoceny rea|izacjiProgramuna podstawiedanych
dotycz4cych:
konkursów;
1) liczby ogłaszanych
2) |iczby zgłoszonych ofert na r ea|izację zadaruapubli cznego;
3) |iczby złoionych przez podmiotyProgramuwniosków o realizację zadan
publicznych;
4)|iczby organizacjipozarządowychoruzpodmiotówwymienionychw art.3 ust.3
Ustawy,które otrzymałydotację na rea|izacjęzadaruapublicznego;
5) liczby zerwanychumów o dofinansowaniezadariapublicznego;
zbudŻetllGminy na zlecanie
6) wysokość
środkówfinansowychprzeznaczonych
zadańpublicznych;
z podmiotamiProgramuw zakresie
7)liczby konsultacjiprzeprowadzonych
w Ustawie.
określonym
6. wójt składaRadzie Gminy sprawozdaniezrea|izacjiProgramuw terminiedo 30 kwietnia
następnego
roku
Przci'r'odni czącv
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