Roczny Program Wspolpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi
dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2016.
§1Wprowadzenie.
Wspotpraca Gminy Opoczno z organizacjami pozarz^dowymi. ktore skupiaj^ w swoich
szeregach najefektywniejszych i najbardziej wrazliwych na sprawy spoleczne obywateli
naszego srodowiska, pozwala na lepsze zorganizowanie wspolnego celu. jakim jest poprawa
jakosci zycia mieszkancow gminy Opoczno. Bardzo wazne jest wi^c budowanie i utrwalanie
podstaw trwatej i systematycznej wspolpracy administracji samorzqdowej z organizacjami
pozarz^dowymi..
Maj^c na uwadze trosk? o dobro spolecznosci lokalnej oraz poczucie odpowiedzialnosci za
rozwicjzywanie problemow spolecznych. Rada Miejska oraz Burmistrz Opoczna deklaruj^ wol?
wspolpracy z organizacjami na zasadach partnerstwa, jawnosci oraz scislego wspoidzialania
przy realizacji zadan.
Pierwszy Program Wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi Gmina Opoczno przyj^la
w 2004 roku i tym samym dala wyraz swojej aktywnej polityki wspolpracy samorzqdu
z trzecim sektorem. Niniejszy program okresla cele, zasady. formy wspolpracy. wskazuje
zakres przedmiotowy wspolpracy. priorytetowe zadania publiczne. zakladan^ wysokosc
srodkow przeznaczonych na jego realizacj? a takze precyzuje tryb powolywania i zasady
dzialania komisji konkursowych powoiywanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert.

§2.
Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U . z 2013 roku. poz. 594
ze zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (tj. Dz. U . z 2013 roku. poz.
885 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (tj. Dz. U . z 2015 roku. poz. 163
ze zm.).
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku.
poz. 907 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. Dz. U . z 2014 roku, poz. 715).

Postanowienia ogolne.
llekroc w tekscie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie si? przez to ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie,
2) organizacjach pozarzqdowych - rozumie si? przez to organizacje pozarzqdowe oraz
podmioty. wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie, czyli osoby prawne i jednostki organizacyjne

dziataj^ce na podstawie przepisow o stosunku Pahstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Panstwa do innych kosciolow i zwi^zkow
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, inaczej zwane
organizacjami III sektora,
3) programie - rozumie si? przez to program wspolpracy Gminy Opoczno z organizacjami.
ktore zostaiy zdefmiowane w pkt 2,
4) dotacji - rozumie si? przez to dotacje zdefmiowane w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych, czyli podlegaj^ce szczegolnym
zasadom rozliczania, wydatki budzetu pahstwa przeznaczone na fmansowanie lub
dofmansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom pozarz^dowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie,
5) konkursie - rozumie si? przez to otwarty konkurs ofert. o ktorym mowa w art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie oraz w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej.

§4.
Cele wspolpracy.
1. Glowny cele wspolpracy to ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego
w srodowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa mi?dzy administracji publiczn^
i organizacjami pozarz^dowymi. Sluzyc temu moze wspieranie organizacji pozarzqdowych
w realizacji waznych celow spolecznych.
2. Cele szczegolowe wspolpracy:
1) poprawa jakosci i efektywnosci swiadczonych uslug publicznych oraz pelniejsze
zaspokajanie potrzeb spolecznych,
•
2) zapewnienie efektywnego wykonywania zadan publicznych przez wlqcznie do ich realizacji
organizacji pozarzqdowych,
3) racjonalne wykorzystanie publicznych srodkow fmansowych kierowanych do sektora
pozarzqdowego,
4) otwarcie na innowacyjnosc oraz konkurencyjnosc poprzez umozliwienie organizacjom
pozarzqdowym wystqpienia z ofertq realizacji konkretnych zadan publicznych.
5) umocnienie lokalnych dzialan, stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujqcych na rzecz spolecznosci lokalnej,
6) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu srodkow pochodzqcych z Unii Europejskiej lub innych
zrodel zewn?trznych na realizacj? zadan,
7) wzmocnienie potencjalu organizacji pozarzqdowych,
8) zwi?kszanie udzialu mieszkancow w rozwiqzywaniu lokalnych problemow.
3. Powyzsze cele b^dq realizowane poprzez:
1) wzajemne informowanie si? o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialaniu
w celu zharmonizowania tych kierunkow,
2) zlecanie realizacji zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe poprzez powierzanie
wykonywania zadan publicznych wraz z udzielaniem dotacji na fmansowanie ich realizacji
lub wspieranie wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich
dofmansowanie.
3) konsultowanie z organizacjami pozarzqdowymi projektow aktow normatywnych
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji, wykorzystujqc zasady
dialogu spoleczno - obywatelskiego,
4) wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz spolecznosci lokalnych (udost?pnianie
nieodplatne sali, sprz?tu, umieszczanie informacji na stronach internetowych urz?du).
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pomoc w uzyskiwaniu sprz^tu i wsparcia technicznego; dofmansowanie dzialalnosci
organizacji pozarzqdowych,
5) promocj? i wsparcie dzialalnosci organizacji pozarzqdowych, np. poprzez zapraszanie do
udzialu w posiedzeniach merytorycznych, informowanie spoleczehstwa o udziale
organizacji pozarzqdowych w pracach na rzecz gminy w lokalnych gazetach, publikacjach,
tablicach informacyjnych,
6) tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zlozonych
z przedstawicieli organizacji pozarzqdowych oraz przedstawicieli wlasciwych organow
administracji publicznej.

§s.
Zasady wspolpracy.
Wspolpraca administracji publicznej i organizacji pozarzqdowych odbywa si? na zasadach:
1. suwerennosci stron - strony majq prawo do niezaleznosci i odr?bnosci w samodzielnym
defmiowaniu i poszukiwaniu sposobow rozwiqzywania problemow i zadan.
2. partnerstwa - dobrowolna wspolpraca r6wnorz?dnych sobie podmiotow w rozwiqzywaniu
wspolnie zdefmiowanych problemow i osiqganiu razem wytyczonych celow,
3. efektywnosci - dqzenie wszystkich zainteresowanych do osiqgni?cia najlepszych efektow
w realizacji zadan publicznych przy danych srodkach i mozliwosciach,
4. pomocniczosci - wspolpraca wladzy samorzqdowej z podmiotami programu, oparta jest na
obopolnej ch?ci wzajemnych dzialan, dqzqcych do jak najlepszych efektow w realizacji
zadan publicznych, w celu realizacji ich w sposob ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy,
5. aczc/Wy AonAMrenc//- tworzenie przejrzystych kryteriow wspolpracy,
6. 7«w//oic/-stosowaniejawnychkryteri6w fmansowych ipozafmansowych.
§6.
Efekty wspolpracy.
1. Upowszechnienie modelu realizacji zadan w drodze wspolpracy sektora obywatelskiego
z administracjq publicznq, budowanie dialogu obywatelskiego.
2. Zwi?kszenie kompetencji pracownikow samorzqdu i organizacji pozarzqdov>ych
w zakresie realizowania lokalnych programow skierowanych w stron? rozwiqzywania
problemow spolecznych.

Przedmiot wspolpracy.
Przedmiotem wspolpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarzqdowymi jest przede
wszystkim realizacj a zadan Gminy Opoczno okreslonych w ustawach. podwyzszanie
efektywnosci dzialan kierowanych do mieszkancow gminy Opoczno, tworzenie systemowych
rozwiqzan waznych problemow spolecznych, okreslanie potrzeb spolecznych i sposobu ich
zaspokajania, konsultowanie projektow aktow prawa miejscowego w formic i zakresie
okreslonym w programie wspolpracy.
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§8.
Formy wspolpracy.
1. Wspoipraca Gminy Opoczno z organizacjami pozarzqdowymi moze miec charakter
fmansowy i pozafmansowy.
2. Wspolpraca o charakterze finansowym moze odbywac si? w formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na fmansowanie
jego reahzacji,
2) M'spierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie jego
realizacji.
3. Wspolpraca o charakterze/;ozfl//«fl«soH'j/« dotyczy m.in.:
1) konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich dzialania, projektow aktow
normatywnych w dziedzinach dotyczqcych podstawowej dzialalnosci statutowej tych
organizacji,
2) wspolnego rozpoznawania potrzeb spolecznosci lokalnej i wspolnego planowania dzialan
sluzqcych zaspokojeniu potrzeb spolecznych,
3) wzajemnego informowania si? o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoidzialania
w celu ich skutecznej realizacji,
4) pomocy organizacjom pozarzqdowym w nawiqzywaniu kontaktow lokalnych,
ogolnokrajowych i mi?dzynarodowych z innymi organizacjami o podobnej dzialalnosci.
5) pomocy w poszukiwaniu innych zrodel fmansowania realizowanych przez organizacje
zadan publicznych,
6) udzielaniu rekomendacji w zakresie sposobu realizacji zadan publicznych zleconych przez
Gmin? Opoczno,
7) udzielania przez Burmistrza Opoczna honorowego patronatu dzialaniom lub programom
prowadzonym przez organizacje,
8) podejmowania inicjatyw integrujqcych sektor publiczny z sektorem pozarzqdowym
w zakresie zadan publicznych waznych dla lokalnego rozwoju,
9) organizacji akcji promujqcej ide? wplat 1% podatku na rzecz organizacji pozytku
publicznego dzialajqcych na terenie gminy.

§9.
Priorytetowe zadania publiczne.
1. Wspolpraca Gminy Opoczno z organizacjami pozarzqdowymi obejmowac b?dzie zadania
w zakresie:
1) przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym,
2) dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
4) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrownywanie szans tych rodzin.
§10.
Okres realizacji programu.
.,Roczny Program Wspolpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2016" obowiqzuje od dnia
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
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§11Sposob realizacji programu.
1. Podmiotami uczestniczqcymi w realizacji programu sq:
1) Rada Miejska ijej Komisje w zakresie wytyczania polityki spolecznej i finansowej Gminy
Opoczno oraz kierunkow wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi.
2) Burmistrz Opoczna w zakresie:
a) realizacji polityki spolecznej i finansowej wytyczonej przez Rad? Miejskq.
b) oglaszania otwartych konkursow ofert na realizacj? zadan publicznych oraz powolywania
Komisji Konkursowych,
c) zawierania umow o powierzenie lub wspieranie zadan publicznych i udzielania dotacji
z budzetu Gminy Opoczno w ramach przewidzianych srodkow.
d) kontroli realizacji zadan. oceny sprawozdah z realizacji zadan publicznych zleconych
podmiotom wylonionym w drodze konkursu,
e) przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji zadan;
3) Organizacje pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzqce na
terenie gminy Opoczno dzialalnosc pozytku publicznego, w szczegolnosci: osoby prawne
lub jednostki organizacyjne nie posiadajqce osobowosci prawnej, ktorym odr?bna ustawa
przyznaje zdolnosc prawnq, w tym fundacje i stowarzyszenia. osoby prawne i jednostki
organizacyjne kosciolow i zwiqzkow wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorzqdu
terytorialnego. spoldzielnie socjalne a takze spolki akcyjne i spolki z ograniczonq
odpowiedzialnosciq oraz kluby sportowe b?dqce spolkami dzialajqcymi na podstawie
przepisow ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, w zakresie:
a) stosowania trybu post?powania w sprawie skladania ofert o wspieranie lub powierzenie
realizacji zadania,
b) wykorzystania otrzymanych srodkow fmansowych zgodnie z zawartq umowq.
c) do kategorii organizacji pozarzqdowych zaliczone zostaiy takze podmioty wymienione
w art. 3 ust. 4 ustawy. do ktorych nalezq: partie polityczne. zwiqzki zawodowe i organizacje
pracodawcow, samorzqdy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.
Jednakze tych podmiotow nie obejmujq zapisy dzialu II Dzialalnosci Pozytku Publicznego
przedmiotowej ustawy.
§12.
Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj^ programu.
1. Wysokosc srodkow przeznaczona na realizacj? programu zostanie okreslona w budzecie
Gminy Opoczno na rok 2016.
2. Prognozowane srodki na dotacje udzielane organizacjom pozarzqdowym w ramach trybow
przewidzianych w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2016
roku wynoszq:
1) przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym - 285.000,00zl.
2) dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych - 54.000,00zl.
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 250.000,00zl.
4) pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrownywanie szans tych rodzin - 50.000,00zl.
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§13.
Sposob oceny realizacji programu.
1. Biezqcym monitoringiem realizacji zadan programu zajmuje si? pracownik Zespolu do
Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urz?du Miejskiego w Opocznie, odpowiedzialny
za wspolprac? z organizacjami pozarzqdowymi.
2. Miernikami efektywnosci realizacji programu w danym roku b?dq informacje dotyczqce
w szczegolnosci:
1) liczby ogloszonych otwartych konkursow ofert.
2) liczby ofert, ktore wplyn?ly od organizacji pozarzqdowych.
3) liczby umow zawartych z organizacjami pozarzqdowymi na realizacj? zadan publicznych
w ramach srodkow fmansowych przekazanych organizacjom przez Gmin? Opoczno.
4) wysokosci srodkow fmansowych przeznaczonych z budzetu Gminy na realizacj? zadan
publicznych przez organizacje pozarzqdowe,
5) liczby osob, ktore byly adresatami (beneficjentami) dzialan publicznych realizowanych
przez organizacje pozarzqdowe,
3. Sprawozdanie z realizacji programu Rada Miejska w Opocznie otrzyma nie pozniej niz do
dnia 30 kwietnia 2017 roku.
4. Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 3. zostanie podane do publicznej informacji na stronie
internetowej Urz?du Miejskiego w Opocznie wwav.opoczno.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Sposob tworzenia programu.
Prace nad przygotowaniem „Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego
na rok 2016" zostaiy zainicjowane i przeprowadzone przez Zespol do Spraw Spolecznych i
Ochrony Ludnosci Urz?du Miejskiego w Opocznie. Projekt programu zostal skierowany do
konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Urz?du Miejskiego
w\\'w.opoczno.pl Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen Urz?du Miejskiego
w Opocznie.
§15.
Tryb powolywania i zasady dzialania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. W zwiqzku z ogloszonymi otwartymi konkursami ofert na realizacj? zadan publicznych,
wynikajqcych z Programu, w celu opiniowania skladanych ofert Burmistrz Opoczna
powoluje imienny sklad Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisjq, wyznaczajqc
jednoczesnie Przewodniczqcego Komisji. ktory kieruje jej pracami.
2. W sklad Komisji Konkursowej wchodzi dwoch przedstawicieli Burmistrza oraz jeden
przedstawiciel organizacji pozarzqdowych zgloszonych przez organizacje pozarzqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3.ust 3 ustawy dzialajqce na terenie gminy Opoczno.
3. Przedstawiciele organizacji wylonieni zostanq na podstawie zgloszeh kandydatow na
czlonkow Komisji skladanych w terminie do dnia 20 stycznia 2016 roku w drodze
losowania.
4. W sklad Komisji nie mogq wchodzic przedstawiciele tych organizacji. ktore biorq udzial
w konkursach oraz przedstawiciele Urz?du Miejskiego b?dqcy czlonkami organizacji
biorqcych udzial w konkursach.

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni?tych, bez udzialu oferentow. Termin i miejsce
posiedzen Komisji okreslone zostanie w tresci ogloszenia o otwartym konkursie ofert.
6. Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert zgloszonych w konkursie w oparciu
0 kryteria podane w tresci ogloszenia.
7. Komisja podejmuje rozstrzygni?cia w glosowaniu jawnym, zwyklq wi?kszosciq glosow,
w obecnosci co najmniej polowy pelnego skladu. W przypadku rownej liczby glosow
decyduje glos przewodniczqcego.
8. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodplatne.
§16Postanowienia koncowe.
1. Zmiany niniejszego programu wymagajq formy przyj?tej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania majq przepisy
ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny,
ustawy o fmansach publicznych oraz ustawy Prawo zamowieh publicznych.
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