UCHWAŁA NR XXIII/164/2020
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz
art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.
zm.)
Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy
Wilczyce
z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami,
o których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie,
w brzmieniu
określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały
Wójtowi Gminy Wilczyce.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Roźmiej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1BD4D85C-BB0E-4F2B-A907-B071E5DE404E. podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXIII/164/2020
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 listopada 2020 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WILCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Program Współpracy Gminy Wilczyce
z organizacjami pozarządowymi jest elementem
lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki
społecznej, realizowanej przez Samorząd Gminy.
2. Program określa ogólne formy, zasady,
sposób
oraz
zakres
współpracy
Gminy
z organizacjami pozarządowymi.
3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa
o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program
współpracy
Gminy
Wilczyce
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami,
o których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia
24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok;

1) wspieranie
rozwoju
aktywności
w społeczności Gminy i jej zaangażowania
w proces
definiowania
i rozwiązywania
problemów lokalnych,
2) stworzenie warunków
aktywności społecznej,

do

zwiększenia

3) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze
zaspokajanie potrzeb mieszkańców,
4) wsparcie dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów służące ich rozwojowi
i lepszemu przygotowaniu do współpracy
z Gminą
w zakresie
realizacji
zadań
publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów
społecznych.
§ 3. Zasady, formy i przedmiot współpracy

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);

1. Współpraca
Gminy
Wilczyce
z Organizacjami odbywa się w oparciu o zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji, jawności
i poszanowania interesów partnerów współpracy.

3) Organizacjach - należy przez to rozumieć
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego;

2. Przedmiotem współpracy władz Gminy
z Organizacjami jest: :

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Wilczyce;
5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd
Gminy Wilczyce,
6) dotacji - rozumie się przez to dotację
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
§ 2. Cele Programu
1. Celem
głównym
Programu
jest
kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
i rozwiązywanie
problemów
społecznych
w środowisku lokalnym poprzez budowanie
partnerstwa między administracją samorządową
i organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) realizacja
ustawami,

zadań

Gminy

określonych

2) podwyższanie
efektywności
kierowanych do mieszańców Gminy,

działań

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich
zaspakajania,
4) konsultowanie aktów prawa lokalnego
z zakresu działalności organizacji pożytku
publicznego.
3. Współpraca
z Organizacjami
odbywać się głównie w formie:.

może

1) zlecania realizacji zadań publicznych, które
może mieć formy:
a) wspierania realizacji zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na ich
dofinansowanie,
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b) powierzania
realizacji
zadań
wraz
udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,

c) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
obejmujące
prowadzenie
zajęć
treningowych,

2) konsultowania
projektów
aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji,

d) utrzymanie i poprawa stanu technicznego
istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej,

3) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na
zasadach określonych w ustawie,

5) ochrona
i promocja
zdrowia
oraz
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym:

4) informowania o szkoleniach, inicjowania lub
współorganizowania szkoleń dotyczących
m.in. pozyskiwania środków ze źródeł
zewnętrznych,

a) realizacja zadań „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok”,

5) pomocy
w pozyskiwaniu
środków
finansowych na realizację zadań publicznych
z innych źródeł poprzez informowanie
o potencjalnych źródłach finansowania.

b) wspieranie integracji społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

§ 4. Zadania priorytetowe
1. Do priorytetowych zadań Gminy Wilczyce
we współpracy z podmiotami Programu należą:
1) turystyka i krajoznawstwo:
a) wspieranie działań na rzecz rozwoju
i upowszechniania
turystyki
i krajoznawstwa
,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
działań
promujących
Gminę, takich jak:
- organizacja imprez promocyjnych,
2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
a) wspieranie
i promocja
wartościowych
przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych
i wychowawczych,
dóbr

kultury

a) organizowanie imprez kulturalnych oraz ich
promocji, w tym fundowanie nagród,
b) wspieranie
amatorskiego
artystycznego, kół zainteresowań,

ruchu

c) wspieranie wszelkich form edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży oraz integracji
międzypokoleniowej,
4) wspieranie
fizycznej:

i upowszechnianie

6) działalność wspomagająca
i społeczności lokalnych,

rozwój wspólnot

7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
§ 5. Okres realizacji Programu
Program obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
31 grudnia 2021 r.

do

§ 6. Sposób realizacji Programu
1. Zlecanie realizacji
zadań publicznych
odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert,
chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb
zlecenia.

- organizacja imprez turystycznych ,

3) kultura, sztuka, ochrona
i dziedzictwa narodowego:

c) promocja zdrowego stylu życia,

kultury

a) organizacja
zawodów
i rozgrywek
sportowych oraz wspieranie udziału
sportowych reprezentacji w imprezach
i zawodach o zasięgu ponadgminnym,

2. Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza
Wójt Gminy Wilczyce, przy czym termin
składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od
dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.
3. Ogłoszenie o konkursie może nastąpić pod
warunkiem zabezpieczenia w budżecie Gminy
Wilczyce środków finansowych na realizację
zadania.
4. Na wniosek Organizacji Wójt Gminy
Wilczyce może zlecić realizację zadania
publicznego
o charakterze lokalnym
w trybie art. 19a ustawy, pod warunkiem
zabezpieczenia w budżecie Gminy środków
finansowych.
§ 7. Wysokość środków przeznaczonych na
realizację Programu
Wysokość
środków
przeznaczonych
finansowanie Programu wynosi 70.000 zł.

na

b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
turniejów, olimpiad,
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§ 8. Tryb powoływania i zasady działania
komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

5) liczby
osób,
które
były
adresatami
(beneficjentami)
działań
publicznych
realizowanych przez Organizacje;

1. W celu opiniowania ofert na realizację
zadań w otwartych konkursach ofert Wójt Gminy
Wilczyce
powołuje
Komisje
w drodze
zarządzenia.

6) liczby
wspólnych
podejmowanych
przez
pozarządowe

2. Komisja konkursowa rozpatruje oferty
w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący
Komisji.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach
zamkniętych, bez udziału oferentów.
5. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja kieruje
się w szczególności następującymi kryteriami:
1) merytoryczną wartością złożonej oferty,
2) wymiernymi korzyściami dla mieszańców
Gminy,
3) dotychczasową współpracą oferenta z Gminą,
a w szczególności rzetelność i terminowość
realizacji zleconych zadań publicznych oraz
sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,
4) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji
zadania.
6. Komisja
podejmuje
rozstrzygnięcia
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów,
w obecności co najmniej
połowy pełnego składu.
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej
oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy
Wilczyce.
§ 9. Sposób oceny realizacji Programu

przedsięwzięć
Organizacje
i Gminę;

7) stopnia zgodności realizowanych przez
Organizacje zadań publicznych z priorytetami
przyjętymi w Programie.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań
Programu zajmują się właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu.
3. Wójt Gminy Wilczyce składa Radzie Gminy
Wilczyce sprawozdanie z realizacji Programu
w terminie do dnia 31 maja następnego roku.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3,
zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Wilczyce.
5. Na
podstawie
sprawozdania,
oceny
ewaluacyjnej programu i po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych, przygotowywany jest
kolejny roczny Program.
§ 10. Informacje
o sposobie
tworzenia
Programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Program
został
opracowany
po
konsultacjach przeprowadzonych z Organizacjami.
2. W celu uzyskania uwag i propozycji od
Organizacji, projekt Programu został wysłany do
organizacji pozarządowych mających siedzibę na
terenie gminy Wilczyce.
3. Z przebiegu konsultacji sporządzono
sprawozdanie zawierające informacje o temacie,
terminie
i przebiegu konsultacji.

1. Miernikami
efektywności
realizacji
Programu w danym roku będą informacje
dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów
ofert;
2) liczby ofert, które wpłynęły od Organizacji;
3) liczby umów zawartych z Organizacjami na
realizację zadań publicznych w ramach
środków
finansowych
przekazanych
Organizacjom przez Gminę;
4) wysokości
środków
finansowych
przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację
zadań publicznych przez Organizacje;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1BD4D85C-BB0E-4F2B-A907-B071E5DE404E. podpisany

Strona 3

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021 rok.
Uchwała została podjęta zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), który to nakłada na organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Wilczyce poprzez możliwie pełne wykorzystanie
potencjału organizacji pozarządowych. Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie skuteczności
i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Program określa cele, zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wskazuje zakres
przedmiotowy współpracy.
Program został poddany konsultacjom społecznym.
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