Projekt

UCHWAŁA NR ……………………..
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia … …………… 2021 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) Rada Gminy
Kobierzyce uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY KOBIERZYCE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2022
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I.

WPROWADZENIE
Współpraca Gminy Kobierzyce 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 służy umacnianiu roli mieszkańców Gminy w procesie
tworzenia więzi społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup społeczności
lokalnej. Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania,
rozwoju oraz wzajemnej współpracy.

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.);
2) Programie - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy
Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022";
3) Zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadanie określone w art. 4 Ustawy;
4) Organizacji/ Podmiocie Programu - należy przez to rozumieć organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy;
5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kobierzyce;
6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kobierzyce;
7) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kobierzyce;
2. Program obejmuje współpracę Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy działającymi na rzecz
mieszkańców gminy Kobierzyce.
II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Celem głównym programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy,
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa oraz
wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy
poprzez zwiększenie aktywności organizacji;
2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;
4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
5) integracja organizacji realizujących zadania publiczne;
6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
7) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
8) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub
innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Gminy.
III.

ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Kobierzyce z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości - oznacza, że Gmina zleca organizacjom realizację zadań własnych,
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i
terminowy;
2) suwerenności stron - oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami
kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej
działalności statutowej;
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3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem
wytyczonych celów;
4) efektywności - oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych
efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji - oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie
wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a
także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych
działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
6) jawności - oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są
powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych
procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
IV.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Współpraca Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji
zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom
Gminy.

V.

FORMY WSPÓŁPRACY
Gmina Kobierzyce podejmuje współpracę z organizacjami w formie:
1) zlecania Podmiotom Programu realizacji zadań na zasadach określonych w ustawie,
w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji;
c) zlecenia realizacji zadań w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz o realizowanych
zadaniach, poprzez:
a) publikowanie ważnych dla obu stron informacji na stronie internetowej Gminy
www.ugk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych
zagadnień związanych z realizacją Programu, w tym raz w roku Wójt organizuje
Kobierzyckie Forum Organizacji Pozarządowych;
c) informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach,
konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej,
3) konsultowania z Podmiotami Programu projektów aktów normatywnych
stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji,
4) tworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, o ile zajdzie taka
potrzeba;
5) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego planowania
działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
6) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np.: organizacja imprez kulturalnopromocyjnych dotyczących Gminy, współorganizowania konferencji, forum,
szkoleń itp.;
7) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
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8) pomocy i współdziałania z organizacjami w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków
finansowych z innych źródeł, zwłaszcza pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje
pozarządowe partnerów zagranicznych i środków z funduszy międzynarodowych,
w szczególności z Unii Europejskiej;
9) prowadzenia i stałego aktualizowania elektronicznej bazy o organizacjach
pozarządowych realizujących zadania publiczne - Mapy Aktywności Lokalnej.
VI.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych
określonych w art. 4 ustawy a dotyczących zadań Gminy.
1. Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie:
a) wspierania zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową,
terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą środowisko osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem osób pełnosprawnych;
b) organizowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w
tych dziedzinach;
2) ochrony i promocji zdrowia, w zakresie:
a) przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
b) współpracy w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;
3) pomocy społecznej, w zakresie obejmującym świadczenie w ośrodkach
dziennego pobytu usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy, którzy ze
względu na wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa
narodowego, w zakresie:
a) organizowania imprez kulturalnych o charakterze ogólnodostępnym,
mającym istotne znaczenie dla kultury gminy, w tym m.in. organizacja
wystaw, koncertów, innych przedsięwzięć kulturalnych,
b) upowszechniania i promocji twórczości kulturalnej mieszkańców gminy w
kraju i za granicą,
c) organizacji przedsięwzięć służących upowszechnianiu historii i kultury
regionu,
d) działań mających na celu ochronę i popularyzację dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
e) edukacji mieszkańców gminy w zakresie doskonalenia umiejętności
artystycznych (np. muzycznych, tanecznych, plastycznych) i praktycznych
(np. warsztaty kulinarne, rękodzielnicze);
5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie:
a) propagowania wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin różnych form
aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych,
b) organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących zdrowy
styl życia ,
c) wspieranie innych form działania w zakresie kultury fizycznej, w tym
wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych w ramach bezpiecznego i
atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;
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6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
7) ratownictwa i ochrony ludności, w tym ochotnicze straże pożarne;
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) porządku publicznego i bezpieczeństwa;
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości w zakresie prowadzenie szkoleń dla mieszkańców gminy,
upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i
rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej;
11) rozwijania kontaktów i współpraca miedzy społeczeństwami innych państw
w zakresie wspierania inicjatyw dotyczących wymiany doświadczeń i
rozwijania współpracy z partnerskimi gminami.
2. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek organizacji
Rada może w drodze uchwały wskazać inne niż określone w ust.1 zadania, które
wymagają realizacji, w celu ich zlecenia organizacjom na zasadach określonych w
ustawie lub odrębnych przepisach.
VII.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia
2022 roku.
VIII.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Współpraca Gminy z organizacjami w ramach Programu obejmuje działania o
charakterze finansowym i pozafinansowym:
1) Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywające się według następujących
zasad:
a) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności
zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub
dane zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach
odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o
zamówieniach publicznych);
b) otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt;
c) konkurs ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wójta;
d) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji
podejmuje Wójt w drodze zarządzenia;
e) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji
działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy;
2) Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji - na wniosek tej
organizacji – zadania publicznego o charakterze lokalnym, na zasadach i trybie
określonych w art. 19a ustawy.
3) Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania
określone w pkt. V Programu - FORMY WSPÓŁPRACY w pkt. 2-9.
IX.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. W roku 2022 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem
planuje się kwotę w wysokości 400 000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Środki przeznaczone na realizację programu zabezpieczone zostaną w budżecie
Gminy.
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2. Ostateczną kwotę środków planowanych na realizację zadań publicznych objętych
w niniejszym Programie zweryfikuje uchwała budżetowa.
X.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie
Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Celem ewaluacji za rok 2022 będzie ocena wpływu Programu na realizacje zadań
własnych Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji;
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość
organizacji;
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym liczba organizacji;
5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależnych od organizacji.

XI.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O
PRZEBIEGU KONSULTACJI
Roczny Program Współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami został opracowany
po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje
prowadzone były w formie przedłożenia pisemnej opinii przekazanej drogą
elektroniczną. Konsultacje zakończyły się 11.10.2021 r.

XII.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizacje
zadań publicznych, wynikających w Rocznego programu współpracy Gminy
Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi, w celu opiniowania składanych ofert
Wójt powołuje imienny skład Komisji Konkursowej, zwaną dalej Komisją.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
3. Komisja przedkłada protokół do zatwierdzenia Wójtowi.
4. Po zapoznaniu się z protokołem Wójt podejmuje decyzje o wyborze ofert do
realizacji w formie zarządzenia.

XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Wójt w terminie do 31 maja 2023 roku przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji
Programu.
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Uzasadnienie
Art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
obliguje organy samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy. Roczny
program współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami został opracowany po konsultacjach
przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje prowadzone były w formie wyrażenia
opinii na formularzu i przekazaniu ich drogą elektroniczną do UG Kobierzyce.
Konsultacje trwały od 30 września 2021r. do 11 października 2021r.
Wysokość środków planowanych na realizację programu została określona na podstawie
priorytetowych zadań w łącznej kwocie 400 000 zł. Ostateczną kwotę środków zweryfikuje uchwała
budżetowa.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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