Uchwała Nr XI/60/2011
Rady Gminy \iliśniew
z dnia 23 listopada20ll r.
w sprawie uchwalenia programu wspólpracy gminy Wiśniew z organizacjami
pozarządorvymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poĘtku publicznego
narok20l2

pożytku
Na podstawieart. 5a ust. 1 ustawyz dnta24 kwietnia2Ol3 r. o działa\ności
publicznegoi o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.nn.) po przeprowadzeniu
konsultacji Programu współpracyz orgarizacjari pozarządowymioraz innymi podmiotami,
Rada Gminy Wiśniewuchwala,co następuje:
$l
Uchwala się program współpracygminy Wiśniewz organizacjatri pozarządowymii innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośópozytku publicznego na rok 2012, w brzmieniu
stanowiącym załącznikdo uchwały.

$2
Wykonanieuchwałypowierzasię Wójtowi Gminy Wiśniew.

$3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEw()D}ICZĄry'

Zał'ącznlk
do uchwałyNr XI/60/2011
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 23 listopada 201 1 r.

Program wspólpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpozytku publicznego na rok 2012

Rozdział I
Postanowienia ogólne
$l
l . Program określacele, zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, sposób
rea|izacji programu i planowane środki publiczne gminy Wiśniew na rea|izację zadan.
Ponadto program zawiera kryteria oceny realizacji programu, informacje o sposobie
tworzenia i przebiegu konsultacji , a takŻesposób powoływania i zasady działaniakomisji
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
2 . Ilekroć w niniejszym programiejest mowa o:
l) ustawie _ na|eiy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia2O03 r. o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.),
2) programie
rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Wiśniew
z orgarizacjarrń pozaruądowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytkupublicznego na rok 2012,
3) gminie _ rozumie sięprzez to Gminę Wiśniew,
4) Radzie Gminy _ rozumie sięprzez to Radę Gminy Wiśniew,
5) urzędzie _ rozumie sięprzez to Urząd Gminy Wiśniew,
6) organizacji _ rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy,
7) podmiocie _ rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
a
J.
obszar współpracy gminy z organizacjani pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalnośćpozytku publicznego obejmuje w szczególnościsferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
4. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z orgarńzacjami
pozarządovtymi jest prowadzenie przez nie działa|nościpożytku publicznego na terenie
Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Rozdział II
Cele programu

$2
1. Celem głównym programu jest ksŹahowanie właŚciwych postaw społecznych
w środowisku lokalnym) przez budowanie partnerstwa między organami administracji
samorządowej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalnośópożytku publicznego.

2. Celami szczegółowymiprogramusą:
l) rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem a sektorem organizacji
pozarządowych,
2) umacnianie lokalnych działan, tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu
strukturi realizacji inicjatyw narzecz społeczności
lokalnej,
3) wspieranie aktywnościspołecznejmieszkańców gminy i jej zaangazowania w proces
defi niowania i rozwiązywania problemów lokalnych,
4) poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie im efektywniejszego wykonania
poprzez włączeniedo ich rea|izacji organizacji pozarządovtych,
5) integracjapodmiotów realizującychróżne inicjatywy w sferze zadanpublicznych,
6) określeniepriorytetowych zadań publicznych na20|2 rok,
7) wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służąceich rozwojowi
i lepszemu przygotowaniu do współpracy z gminą w zakresie rea|izacji zadail
publicznych i dla osiągnięciaważnychcelów społecznych,
8) otwarcie na innowacyjnośći konkurencyjnośćpoprzez umożliwienie indywidualnego
wystąpienia z ofertą rea|izacji projektów konkretnych zadań publicznych.

Rozdzial III
Zasady wspólpracy

$3
Współpracazorganizacjami pozarządovtymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytkupublicznego opiera się na zasadach:
l. pomocniczości_ zgodnie zktorąsamorząd gminy uznaje prawo organizacji i podmiotów
do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społeczności,w tym
nalezących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi
organizacjami; gmina wspiera działalnośćorganizacji oraz umoŻliwia realizację zadafl
publicznych na zasadach i w formach określonychw programie,
2. suwererrnościstron _ co oznacza Że partnerzy samodzielnie i w sposób niezaleŻny
podejmują działaniaw zakresie współpracy,
3. partnerstwa _ oznacza, ze podmioty na zasadach i w formie określonej w ustawie
uczestniczą w identyfikowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich
rozwiązywaria,
4. efektywności- w myśl któĘ gmina i podmioty dą7ą do osiągnięcia jak najlepszych
efektów w realizacji zadan publicznych,
5. uczciwej konkurencji _ która pozwala na udział w konkursach wielu organizacjom
pozarządowym i podmiotom. Kryteria ocen wniosków konkursowych są identyczne dla
wszystkich podmiotów, a rea|izatorem zadania zostaje ta organizacja/podmiot, która/y
przedstawi najkorzystniejszy projekt dla mieszkańców gminy,
_ która urzeczywistnianajest poprzez udostępnianieorganizacjom,podmiotom
jawności
6.
informacji o zarriarach, celach i środkachprzeznaczonych w budzecie gminy Wiśniew na
realizację zadan publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami
oraz o kosztach rea|izacji zadan publicznych już prowadzonych przezjednostki podległe
lub nadzorowane przez gminę. Samorząd oczekuje od organizacji, podmiotów z nimi
współpracującychjawnościw działalności
statutoweji finansowej.

Rozdzial IV
Zakres przedmiotowy
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Sfera zadań publicznych gminy realizowanych 20l2 roku we współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami obejmuje zadania w zakresie:
1. pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
f. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości
narodowej,obywatelskieji kulturowej,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej i sportu,
6. działań na tzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
7 . przeciwdziałania uza|eznieniom i patologiom społecznym.

Rozdział V
Formy wspólpracy
$5
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podnriotami może mieć
charakter fi nansowy i pozafi nansowy.
1. Pozafinansowe formy współpracy dotyczą sfer:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
2) konsultowanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w dziedzinach
dotyczących działalnościstatutowejorganizacji,
3) w miarę moiliwości bezpłatne udostępnianie lokali, będących własnościąbądz
administrowanych ptzez samorząd, na spotkania oraz działalność statutową
organizacji,
4) promowanie programów, na rea|izację których, możmauzyskać środki ze źrodeł
trzecich,
5) prezentacja organizacji podczas imprez i uroczystościna terenie gminy oraz promocja
ich działalności.
6) wzajemne informowanie się o zatnierzeniach, które na|eŻy wcielić w iycie
w środowiskulokalnym,
7) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań
waŹnychdla lokalnego środowiska.
2. Finansowe formy współpracy dotyczą
1) z|ecania w drodze otwartych konkursów ofen organizacjonr realizacji zadan
publicznych w formie powierzania wykonania zadń wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich rea|izacji lub wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
f) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej nazasadach określonychw ustawie,
3) zlecenie rea|izacji zadaria publicznego w trybie małych dotacji. Na wniosek
organizacji lub innego podmiotu gmina moŻe z|ecić wykonanie rea|izacji zadania
publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli
spełnionesą łącznienastępującewarunki :

a) wysokośćdofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
l 0 000 zł,
b) zadanie publiczne zostanie zrea|izowanew okresie nie dłuższymniż 90 dni,
c) łącznakwota przekazanych Środków finansowych tej samej organizacji nie moze
przekroczyć 20 000 zł w roku kalendarzoWYffi,
d) łączna kwota przekazana w tym trybie nie moze przekroczyć 20% dotacji
planowanych w roku biezącym na rea|izację zadan publicznych przez organizacje
pozarządowe i podmioty'
4) organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złoŻyć ofertę rea|izacji zadan
publicznych, takżetych które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez
organy administracjipublicznej. Gmina w terminie nie przekraczi1ącym1 miesiąca od
dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowośćrealizacji zadania publicznego przez
organizację pozarządowąbiorąc pod uwagę:
a) stopień' w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym'
określonymw programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) zapewnienie wysokiej jakościwykonania danego zadania,
c) środkidostępnena rea|izację zadanpublicznych,
d) korzyści wynikające z rea|izacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową.
Gmina informuje o podjętym rozstrzygnięciu' a w przypadku stwierdzenia celowości
rea|izacji zadania publicznego informuje składającegoofertę o trybie z|ecenia zadania
publicznego otaz o terminie ogłoszeniaotwartegokonkursu ofert.
Rozdzial VI
Priorytetowe zadania publiczne
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W ramach zadan publicznych gminy Wiśniew realizowanych roku 20|2 przy współudziale
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego za priorytetoweuznaje się:
Lp.
1.
l.l

okręśleniezadania
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Organizacja imprez kulturalnych: festiwali, przeglądów, wystaw, plenerów,
warsztatów, w tym wspieranie działań zakresie podtrzymywania i upowszechniania
tradycii ludowych, patriotycznych i narodowych,

t . 2 . lnne formvoooularvzaciihistoriii kulturvresionu.
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i natolosiom snolecznvm
2 . 1 Realizacja

2.2.
3.
3.1

3.2.
4.
4.1

programów
w
związanych
z
wychowywaniem
trzeźwości
_
pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna
iprzeciwdziałaniem alkoholizmowi
dla osób
uzależnionychod alkoholu i ich rodzin.
Dofinansowanie zajęćo charakterze profilaktycznym, dla dzieci i młodzieĄ.
Wspieranie i upowszechnianie kulturv fizvcznei i sportu
Upowszechnianie kultury ftzycznej oraz sportu poprzez współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieżv.
Oreanizacia cyklu imprez sportowvchna tereniegminy.
Dzialania z zakresu turvstvki i kraioznawstwa
organizacja działanz za|<resuturystyki i krajoznawstwa, w tym czynnej turystyki na
obszarze gminy np. raidy rowerowe, turystyka piesza itp.

s7
Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu gmina moie z|ecić wykonanie
rea|izacji zadartia publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu
ofert z następującychobszarów:
Lp.

określeniezadana

1 . Kultury. sztuki, ochrony dóbr kulturv i dziedzictwa narodowego
1 . 1 Or ganizacja imprez kulturalnych : festiwali, przeglądów, wystaw, w tym wspieranie

działaf' zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji ludowych,
patriotycznych i narodowych,
r.2.Inne formy popularyzacii historii i kulturv regionu.
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznvm
2.2. Dofinansowanie zaięć o charakterzeprofilaktyczrym, dla dzieci i młodziery.
3. Wsoieranie i unowszechnianie kulturv ftzt,cznei i sportu
3 . 1 Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu poprzez współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieŻv.

4. Działaniaz zakresu turvstvki i kraioznawstwa
4 . 1 organizacja działańz zakesu turystyki i krajoznawstwa,w tym czynnej turystyki na
obszarzegminy np. raidy rowerowe,turystykapieszaitp.
Rozdział VII
Wysokośćśrodków na realizację programu

$8
Na realizację zadań objętych niniejszym programemzaplanowanow projekcie budżetu
na20l2 rok kwotę40 000,00zł.
RozdziałVIII
Okres realizacji programu

$e
Niniejszy progftlmrealizowany będzie w 2012 roku.
Rozdział IX
Sposób realizacji programu
$10
l. Podmiotami realizującymi program są
1) Rada Gminy Wiśniew i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej
i finansowej gminy, ustalenia priorytetowych zadan w sferze współpracy
z orgartizacjami pozarządowymi oraz określenia na ten cel wysokości środków
publicznych,
2) Wójt Gminy w zakresie rea|izacji polityki społeczneji finansowej gminy, ogłaszaria
otwartych konkursów ofert na rea|izację zadań publicznych, powoływania komisji
koŃursowej, udzielania dotacji,

3) Komisja Konkursowa w zal<resieprzeprowadzaria otwartego konkursu ofert na
rcalrizacjęzadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz w zakresie
przedkładania Wójtowi Gminy propozycji ofert, na które proponuje się udzielenie
dotacji,
4) Pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się m.in. współpracą z organizacjami
pozarządowymi zakresie utrzymywania bieŻących kontaktów pomiędzy samorządem
i organizacjarri, przygotowywania projektu programu wspótpracy, zbierania danych
do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych, przygotowywania i publikowania
ogłoszeńotwartych konkursach ofert, publikacji wyników otwartych konkursów ofert,
5) Komórki otgarizacyjne (referaty) Urzędu Gminy oraz jednostki budżetowe Gminy
Wiśnieww zakresie swojej działalnościmerytorycznej,
6) orgarizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane
umowy z Gminą.
f . Program będzie realizowany w szczególnościpoprzez:
l) zlecanie rea|izacji zadan publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że
przepisy odrębne przewidują inny tryb z|ecenia,
2) zlecenia rea|izacji zadaipublicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert'
3) konsultowanie z organizacjarri pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowejtych organizacji'
4) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalnościi współdziałaniuw celu zhatmonizowania tych kierunków,
5) współpracę na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron,
efektywności,uczciwej konkurencji i j awności,
6) rea|izacjęinicjatyw lokalnych zgodnie zzasadatni wynikającymi z ustaw.
3. organizacje w okresie otrzymania dotacji, są zobowiązane do zamieszczania swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez
Gminę.
Rozdział X
Ocena realizacji programu
$ 1l
l. Uwagi, wnioski dotyczące rea|izacji Programu mogą byc zgłaszane przez organizacje
pozarządowei inne podmioty Wójtowi Gminy.
2. Uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 1 dotyczące projektów realizowanych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty we współpracy z gminą będą wykorzystywane
do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione Radzie Gminy w rocznym
sprawozdaniu z realizacji Programu.
3. Miemikiem efektywnościrea|izacjiProgramubędąw szczególności:
l) |iczba ogłoszonychotwartych konkursów ofert narea|izacje zadan publicznych,
2) |iczba ofert zł.oionychw otwartych koŃursach ofert,
3) |iczba zavtartych umów na rea|izację zadań publicznych, w tym w formie wsparcia
i w formie powierzenia,
4) wysokośćśrodków finansowychprzeznaczonych z budzetu gminy narea|izacjęzadail
publicznych,
5) |iczba beneficj entów (adresatów) realizowanych zadań publicznych,
6) |iczba umów zawartych w trybie art. |9austawy.

Rozdzial XI
Sposób trvorzenia programu oraz przebieg konsultacji
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Przygotowanieprojektu Programu obejmuje rea|izacjęnastępującyclrdziałań:
l) przygotowanie projektu Programu z uwzględnieniem infornracji od komórek
organizacyjnych urzędu,
f) przeprowadzenie konsultacji Programu zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/236/10 Rady
Gminy Wiśniew z dnia 2 v,"rześnia
2010 r. w sprawie okreŚlerria szczegółowego
pozytku publicznego lub organizacjami
sposobu konsultowania z radą dział,alności
pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktórv pra\\.a miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowejtych organizacji.
3) rozpatrzenie opinii i uwag zł.oionychprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty
podczas konsultacji,
4) opracowanie ostatecznego projektu Programu, który zostanie przedłożony na sesję
Rady Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Gminy Wiśniewz organizacjatni pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
pozytku publicznego na rok 20|2,
działalność
5) podjęcieprzez Radę Gminy uchwałyprzyjmującejProgram.
2. Uchwalony przez Radę Gminy Program zostanie zamieszczony na stronie internetowej
gminy Wiśnieworazw Biuletynie Informacji Publicznej.
l.
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1. Wójt Gminy Wiśniew powołuje zarządzeniem skład Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert rea|izacji zadań w otwartych konkursach ofort oraz określa jej
regulamin pracy.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz
osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty w wyłączeniem organizacji
biorących udział w konkursie.
3. W pracach komisji mogą uczestniczyć takŻe,z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
4. KaŻdy członek Komisji przedrozpoczęciem prac jest zobowiązany do złoŻeniapisemnego
oświadczeniao bezstronności.
5. Do zadań Komisji Konkursowej na|eŻy:
l) ocena formalna złozonych ofert,
f) merytoryczna ocena ofert spełniającychkryteria formalne,
3) sporządzenieprotokoł! z prac komisji zawierającegopropozycję podziału środków
finansowych.
6. Na etapie oceny formalnej Komisja sprawdza, czy oferta spełnia wszystkie wymogi
określone w ogłoszeniu konkursowym tj. złoiona ptzez uprawnionego oferenta, na
właściwym formularzu' w wymaganym terminie, czy zawiera wszystkie wymagane
załączniki oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
7. Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowaprzy rozpatrywaniu ofert:

1 ) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów rea|izacji zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczow ego zadania,
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale
których wnioskodawca będzie realizował zadarie publiczne,
4) uwzględnia planowany przez organizację lub podmioty udział'środkówwłasnych lub
środkówpochodzących z innych źródełna rea|izac1ęzadania publicznego,
5) uwzględnia planowany przez organizację lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy,
w tym świadczeniawolontariuszy i prace społecznączłonków,
6) uwzględnia ana|izę o ocenę rca|izacji zleconych zadań publicznych w przypadku
organizacji pozarządowych lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadaria publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośói terminowośćoraz sposób
roz|iczenia otrzymanych na ten cel środków.
8. ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Wiśniew.
9. KaŻdy moŻe Żądaćuzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające rutzwęoferenta, nazwęzadaniapublicznego
oraz wysokośćprzyznanych środków og]aszasię niezwłocznie:
l) w Biuletynie informacji Publicznej,
2) w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym na zatnieszczenie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej gminy.

