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Gminyie|azków
poĘtku publicznego
na rok 2016
działalność
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Postanowieniaogólne

Ilekroó w programiejest mowao:
poĄrtku
a) Ustawie_ rozumie sięprzez to ustawęz drua24 kwietnia2003r. o działalności
publicznegoi o wolontariacie( tekstjednoliĘ Dz.U.20|4poz l l l8.);
b) Programie_ rozumiesię przez to ProgramwspółpracyGminy Że|azków z orgarttzacjani
poŻytkupublicznegona rok
pozarządowymii innymi podmiotamiprowadzącymidziała\ność

20r6;

c) podmiotachProgramu. rozumie sięprzez to organizacje pozarządoweoraz podmioty
pozytkupublicznegonatzecz
wymienionew art.3 ust.3 ustawy,które prowadządziałalność
mieszkanców Gminy Że\azków
d) Gminie _ rozumie sięprzezto Gminę Że|azków;
w art.4
e) zadaruachpublicznych- rozumie sięprzez to sferęzadańpublicznychokreślonych
ust. I Ustawy;
f) konkursie_ rozumie się przezto otwaĘ konkursofertzgodny zprzepisamiUstawy;
g) ofercie_ rozumiesięją,jako ofertęrea|izacjizadaruapublicznego,zgodnąz wymogami
w przepisachwykonawczychdo Ustawy,wydanychna podstawieart. 19 tej
określonymi
Ustawy.
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Cele Programu
jest
1. Celem głównymProgramu stworzeniekorzystnychwarunkówwspółpracypomiędzy
zaspokajaniazbiorowych
Gmin4,a podmiotamiProgramudla zwiększeniaskuteczności
potrzebi oczekiwańmieszkańcówGminy.
cele szczegółowe:
2. CeIgłównyzostaniezrea|izowanypoptzęznastępujące
co do roli i udziałupodmiotówProgramu
społecznej,
l) zwiększanieświadomości
w r orwi4zywaniuproblemówlokalnych;
mieszkancówGminy;
2) wspólne zaspokajaniepotrzebspołecznych
obywatelskiegopoptzezwspieranieaktywności
3) promowaniespołeczeństwa
lokalnych;
społeczności
4) podnoszeniewiedzy doĘczącejfuŃcj onowaniasektorapozarządowego.
5) promowanieaktywnego spędzaniawolnegoczasu
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Zasady współpracy
Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu opiera się na następującychzasadach:
1) Zasada pomocniczości - w myśl,której samorząd gmirrrrywspiera działalnośó
do sfery jego
podmiotów Programu w zakresie rozvtiązywania problemów, na\eżLących
zadań publicznych;

2) Zasada suwerenności
stron - samorządgmiruryrespektujeodrębność
i
podmiotówProgramu;
suwerenność
3) Zasada pańnerstwa - podmiotyProgramujako równoprawnipartnerzy,na
zasadachi w formie określonej
w UstawieorMw trybiewynikającymz odrębnych
przepisów,biorąudziałw identyfikowaniui definiowaniuproblemówspołecmych,
określaniu
sposobówich rozwi4zywania
oraz wykonywania zadń publicznych;
- samorz4dgminnydokonujewyborunajaktywniejszego
4) Zasada efektywności
zasaduczciwej
sposobuwykorzystaniaśrodkówpublicznych,przestrzegając
konkurencji;
5) Zasada uczciwej konkurencji i jawności_ samorządgminnyudostępnia
współpracującym
zrumpodmiotomProgramuinformacjęo zamiarach,celachi
środkachprzeznaczonychna rea|izacjęzadańpublicmych, k1órebędąprzedmiotem
współpracy.
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Zakres przedmiotowy Programu i priorytetowezadania publiczne
1. WspółpracapomiędzyGminą a podmiotamiProgramudoĘczy sferyzadańpublicznych,o
których mowa w art.4 ust. 1 Ustawy.
2. PriorytetowymizadaniamipublicznymiGminy w 2016roku są zadaruaz zakresu:
1) Wspierania i upowszechnianiakultury fizycznej i sportu
- organlzacjai prowadzenieszkolenia w dyscyplinachsportowychw tym udziałw
zawodachsportowych, orgatizacja imprezw ramach współzawodnictwa
sportowego
- organizacjazawodów sportowych
- prowadzenieorkiestrydętejoraz zespołumażoretek' prowadzeruezajęć nauki
gry na instrumentach
dętych,udział.
w przeglądachi konceńach.
3. wójt Gminy moze na wniosekpodmiotówProgtamurozszerzyćlistę zadanrealizowanych
w 20|6 roku po uzyskaniuna ten cel niezbędnychśrodkówfinansowych.
4. Wójt Gminy dokonujekontroli i oceny rea|izacjizadańzleconych,określonych
w ust.2na
zasadachokreślonych
w Ustawie' a w szczególności:
1) stanurealizacji zadanta;
2) efektywności,
rzetelności
i jakościwykonaniazadarua;
3) prawidłowości
wykorzystaniaśrodkówpublicmych otrzymanychna rea|izację
zadarua;
4) prowadzeniadokumentacjiokreślonej
w przepisachprawai postanowieniach
umowy.
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Formy współpracy
1. WspółpracapomiędzyGmin4 , a podmiotamiProgramubędzieprowadzonaw formie
finansowejonz pozaftnansowej.
2. Współpracafinansowabędzieprowadzonagłówniepoprzezzlecarie zadańpublicznychw
następującysposób:
l) w trybiekonkursowymokreślonym
w Ustawie:
a) powierzaniawykonaniazadariawrazz udzieleniemdotacjina finansowaniejego
realizacji;
jego
b) wspieraniawykonaniazadaniawrazzudzieleniemdotacjina dofinansowanie
rcalizacji;
2) w trybiepozakonkursowymw sposóbokreślony
w art. 19aUstawy.
3. WspółpracapomiędzyGminąi podmiotamiProgramumoie odbywaósię równiez w formie
pozafinansowej,w tym jako:

1) wzajemneinformowaniesię o planowanychkierunkachdziałalności:
a) Gmina będzieumieszczaói aktualizowaónajwuiniejszeinformacjedotyczęce
sektorapozatządowego
na stronieinternetowej_ www.zelazkow.pl
b) podmiotyProgramubędązobowiryffiledo niezwłocznejaktualizacjiswoichdanych'
mltłaszcza
dotyczącychzmian we władzachorganizacji,danychteleadresowych,
zmianstatutowychniezbędnychdo funkcjonowaniaorganizacjii sprawnegojej
kontaktuz Gmin4;
c) podmiotyProgramumająmożliwość
informowaniao planowanychi realizowanych
działaniachoraz zapotrzębowaniuna przyszŁyrok kalendarzowy,składając
odpowiedniepismo do UrzęduGminy Że\azków Zebraneinformacjebędąwziętepod
priorytetówna rok następny,zgodnie zpotrzebaIrtiGminy i
uwagęprzy określaniu
możliwościamiorganizacyjnymii fi nansowymipodmiotówProgramu;
d) projektyaktów normaĘwnychw dziedzinachdoĘczącychdziałalności
statutowej
podmiotówProgramubędąprzedmiotemwzajemnychkonsultacji,
2) pomocw pozyskiwaniuśrodkówfinansowychz innych źródeł
niżgmirrne,przede
wszystkimw ramachprogramówUnii Europejskiej:
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Sposób,okres realizacji Programu i wysokość
środkówprzewidzianychna jego
realizację
1. W sferzęfinansowejProgrambędzierealizowanypoptzezzlecaniezadafipublicznychw
formiepowierzanialub wspieraniaich wykonaniawrazzudzieleniem dotacji,odpowiednio
na finansowanielub dofinansowanieichrea|izacji,przryczymzlecanie zadńnastąpi:
1)po przeprowadzeniu
konkursu- lub
2) w trybiepozakonkursowymna wniosekpodmiotuProgramu,zł'ożonego
na podstawieart.
19austawy.
2. W sferzepozafinansowejProgrambędzierealizowanyw sposóbokreślony
w $ 5 ust.3.
3. Programobowipywaó będziew okresie:od l styczrria20l6r do 31 grudnia2016roku.
4. Srodki na realizacjęProgramuzostanąokreślone
w Uchwale Budzetowejna rok 20l6,przy
czymwysokość
tych środków
nie będzieruższaruż'
...
...(słownie:
....zł).
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PowoĘwanie i zasady działaniakomisji konkursowych do opiniowania ofeń
1. wójt Gminy Żelazków powofujekomisjękonkursowąw celu opiniowaniazłoŻonych
ofert.
2. W składkomisji konkursowejwchodząprzedstawicieleWójta Gminy oraz osoby
reprezentujące
organizacjepozarządowelub podmiotywymienionew art.3 ust.3 Ustawy,z
podmiotybioręceudziat'w konkursie.
wyłączeniemosób reprezentujących
3. wójt ogłaszanabórna członkówkomisji konkursowejdla przedstawicielipodmiotów
Programu. Informacjao naborzeumieszczanajest na tablicy ogłoszeńorazna stronie
internetowejUrzęduGminy w Zelazkowie
4. wójt powotuje swoichprzedstawicielioraz osobyreprezentującepodmiotyProgramu
spośródlisty kandydatów wskazanychprzez podmioĘ Programu
4. W składkomisji moie zostaćpowołanaz głosemdoradczymosobaposiadająca
specjalistycznąwiedzęwdziędzinieobejmującejzakreszadańpublicznych,których konkurs
doĘczy.
podmiotówProgramuWójt moze
5. W prz5padkuniezgłoszenia
się kandydataześrodowiska
powołaćna członkówkomisji, oprócz swoichprzedstawicieli,wskazaneprzez siebieosoby

podmiotówProgramupod warunkiem,Żeosobyte vtyruŻąna to pisemną
ze środowiska
zgodę.
6. Zadaniemkomisji konkursowejjest ocena ofertzł'oionychprzezpodmiotyProgramu
w wyniku ogłoszeniakonkursów.
7.Do członkówkomisji konkursowejbiorącychudziałw opiniowaniuofertstosujesię
przepisyUstawy z dnia 14 czerwca1960r. _ Kodeks postępowaniaadministracyjnego
(Dz.
U.z2013 r poz267 zpóźniejszymizmianami) dotyczącewyŁączeruapracownika.
8. obsfugęadministracyjno_ biurowąkomisji konkursowychprowadzipracownikurzędu
vryznaczony przez Wójta .
9. Komisja wypracowujeswojestanowiskow formieprotokotui przedstawiaje w formie listy
ocenionychprojektów wraz z proponowanąpropozycjądotacji.
10.Protokółprackomisjijestjawny.
11.ostatecznęgowyborunajkorzystniejszych
ofertwraz z decyzjąowysokościkwoty
przananej dotacjidokonujeWójt Gminy Że|azków.
12.Informacje o złoionychofertachoraz o ofertachniespełniających
wymogów formalnych,
jak równiez o odmowielub udzieleniudotacjinarea|izacjęzadńbędą podanedo publicznej
wiadomości
w BiuletynieInformacjiPublicznej,na stronieinternetowej_ wrłw.zelazkow.pl
otaznatablicy ogłoszeńUrzęduGminy w Zelazkowie.
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Sposób tworzeniaProgramu oraz informacja o przebiegukonsultacji
Roczny Programwspółpracyzostał.
opracowanypo konsultacjachprzeprowadzonychz
orgarrizacjamipozaruądowymi
i innymi podmiotamiprowadzącymidzińalnośópozytku
publicznego
1.Konsultacjezostałyprzeprowadzone
w terminieod ............. października2015roku
projektuProgramuw BIP Że|azków,
do ...... listopada 2015roku w formieumieszczenia
na tablicy
ogłoszeńUrzęduGminy w Zelazkowie ' orazna stronieinternetowejUrzędu.
2. W toku konsultacji,do projektuProgramunie zgłoszonouwag i opinii/ zgł'oszono
następujące
uwagi .
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Ocena i ewaluacja
5. wójt Gminy Że|azków dokonujeoceny rea|izacjiProgramuna podstawiedanych
dotyczących:
1) liczby ogłaszanych
koŃursów;
Z)|iczbyzgłoszonychofertnarea|izacjęzadaniapublicznego;
3) liczby złoionychptzęzpodmiotyProgramuwniosków o realizacjęzadń
publicmych;
podmiotówwymienionychw art.3 ust.3
4)|iczby orgaruzacjipozarządowychoraz
Ustawy,które otrzymaĘdotację na rea|izacjęzadantapublicmego;
5) |iczby zerwanychumów o dofinansowaniezadaniapublicznego;
6) wysokość
środkówfinansowychprzeanaczonych
zbudźrctu
Gminy na zlecanie
zadanpublicznych;
7)liczby konsultacjiprzeprowadzonych
z podmiotamiProgramuw zakresie
określonym
w Ustawie.
6. Wójt składaRadzie Gminy sprawozdaniezrea|izacjiProgramuw terminie do 30 kwietnia
następnegoroku

Uchwała Nf..........o..o.o.........

Rady Gminy Że|azków
z dnia ............
. . . . . . . . .f
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Że|azków zorganuacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poź,ytkupublicznego
na rok 2016

Na podstawieart. 7 ust l pkt 19 ustawyz dnia 8 marca 1990roku o samorządzie
( tj. Dz.U z20|3 r'poz 594 zpóźn.zm.) oraz art . 5a ust.1 ustawyo działalności
pożytkupublicmegoi o wolontariaciez drua24 kwietnia2003r. ( tj. Dz. U. z20|4 t. poz.
1118)uchwalasię , co następuje:

s1.
Uchwala się,, ProgramwspółpracyGminy Żelazków zorganlzacjatrtipozarządowymi
poĄr|ku publicznego na rok 20l.6 "
i innymi podmiotami prowadz4cymi działalnośó
w brzrrrieniustanowiącym załącmiknr 1 do niniejszej uchwaĘ

s2.
Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy Żelazków .

s3.
Uchwała podlega ogłoszeniuna tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy Że|azków otazna stronach
internetowych Urzędu Gminy w Zelazkowie .

$4.
Uchwała
wchodziw Ęcie z dnieml Ęcznia 2016roku.

