
-PROJEKT

Programu wspotpracy Gminy todygowice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

WstQp

W demokratycznym spoteczeristwie organizacje pozarzqdowe stanowia. znakomitq baze, dla rozwoju

lokalnych spotecznosci, gdyz skupiaja. najaktywniejszych i najbardziej wrazliwych na sprawy spoteczne

obywateli danego srodowiska. Organizacje poprzez swoja. dziatalnosc, tworza. warunki do udziatu obywateli

w zyciu swej spotecznosci lokalnej, integruja. jq i aktywizuja.. Rozlegtosc i zakres dziatari, w jakie angazuja. si?

organizacje pozarza.dowe, spoteczny charakter tych dziatan powodujq, ze organizacje powinny bye

postrzegane, jako cenny partner jednostek samorzqdu terytorialnego. Niezbe,dne, wi^c jest wtqczenie

podmiotow pozarza.dowych w systemie funkcjonowania Gminy na zasadzie rownego partnerstwa.

Konstytucyjna zasada pomocniczosci oraz wynikajqce z ustawy kompetencje Gminy, stanowiq podstaw?

wzajemnych relacji mi^dzy gminna. administracja. samorzqdow, a organizacjami pozarza.dowymi. Temu

celowi ma stuzyc niniejszy Program. Zostat on opracowany w celu sprecyzowania zakresu wspotdziatania i

okreslania jego regut. Niniejszy Program stanowi wzajemny obszar partnerski; dla wszystkich organizacji

pozarza.dowych i innych podmiotow prowadzqcych dziatalnosc pozytku publicznego, wyrazaja.cych

wspotpracy w dziataniach na rzecz Gminy todygowice i jej mieszkancow. ;

Rozdziat I.

Postanowienia ogolne

§ 1. Podstawa. Rocznego Programu Wspotpracy Gminy todygowice z organizacjbmi pozarza.dowymi oraz
innymi podmiotami prowadza.cymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2015 rok, zwanego dalej
„ Programem", jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku pijblicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z pozn.zm.) - zwana dalej ustawa.. j

§ 2. Program stanowi element polityki spoteczno-finansowej Gminy todygowice.

§ 3. Celem Programu jest skuteczne dziatanie na rzecz poprawy jakosci zyc a mieszkancow poprzez
rozwijanie wspotpracy samorzqdu gminy z organizacjami pozarzajdowymi w szczegolnosci dla podnoszenia
skutecznosci i efektywnosci dziatan podejmowanych w zakresie zlecenia i realiziacji zadah publicznych oraz
wspolnego okreslania zasad, obszarow, kierunkow i form wzajemnej wspotpracyl

§ 4. llekroc w programie jest mowa o:

a) Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe^ zdnia 24 kwietnia 2003 r<j)ku o Dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z pozn. zm.);

b) Organizacjach Pozarza.dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pcjza
iia 24 kwietnia 2003r.ijednostki organizacyjne, o ktorych mowa wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy id

o Dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie;

c) Programie - nalezy przez to rozumiec roczny Program wspotpracy Gminy todygowice z organizacjami

•zqdowe, osoby prawne

pozarza.dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustavvy
publicznego i o wolontariacie; j

d) Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmine, todygowice;

e) Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy todygowice; j

f) Radzie Gminy - nalezy przez to rozumiec Rad? Gminy todygowice;

o Dziatalnosci pozytku



g) dotacjach - nalezy przez to rozumiec podlegaja.ce szczegolnym zasadom rozliczenia, wydatki budzetu
gminy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych ;do realizacji organizacjom
wymienionym w art. 3 ustawy,

h) konkursie - rozumie sie przez to otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art.ll, ust. 2 i
w art. 13 ustawy,

§ 5. Program obejmuje wspotprace. Gminy zorganizacjami pozarzqdowyrjni dziatajqcymi na rzecz
mieszkancow Gminy todygowice.

Rozdziat II. '

Cel gtowny oraz cele szczegotowe programu

§ 6. Celem gtownym Programu jest budowanie partnerstwa pomie.dzy| Gminq todygowice ,
a organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami, stuzqcego rozpoznaniu ! i zaspokojeniu potrzeb
mieszkancow, podnoszeniu efektywnosci wspolnie podejmowanych dziatari ioraz wzmocnieniu roll
aktywnosci obywatelskiej w rozwiqzywaniu problemow lokalnych. !

§ 7. Celami szczegotowymi Programu sa.: i

1) Umacnianie w swiadomosci spotecznej poczucia odpowiedzialnosci za sî bie, swoje otoczenie,
wspolnote. lokalnq oraz jej tradycje.

iibt

2) Umocnienie lokalnych dziatan, stworzenie warunkow do powstawanla inicjatyw i struktur
funkcjonuja.cych na rzecz spotecznosci lokalnej.

3) Zapewnienie warunkow do zwi^kszenia aktywnosci lokalnej mieszkancow.

4) Poprawa jakosci zycia mieszkancow gminy poprzez petniejsze zaspokojenie pot zeb spotecznych.

5) Prezentacja dorobku organizacji pozarza.dowych i innych podmiotow i promowanie ich osiqgnie.c.

6) Uzupetnienie dziatan gminy w zakresie nieobje.tym przez jej struktury samorza.dowe.

Rozdziat III.

Zasady wspoipracy

§ 8. Wspotpraca Gminy z Organizacjami Pozarza.dowymi odbywa sie. na zasadach:

1) pomocniczosci - polegajqcej na wspieraniu dziatalnosci Organizacji Pozarza.dowych oraz umozliwianiu
im realizacji zadari publicznych;

2) suwerennosci stron - oznaczajqcej, ze Gmina i Organizacje Pozarzqdowe f)odejmuja.ce wspotprac^
zachowujq autonomie. i niezaleznosc wzgle_dem siebie; j

3) partnerstwa - oznaczajqcej, ze strony ustalaja. zakres wspotpracy, uczestniczq w identyfikowaniu oraz
definiowaniu problemow spotecznych i zadari, wypracowywaniu najlepszych sposobow ich realizacji,
traktujqc si^ wzajemnie, jako podmioty rownoprawne w tych procesach;

4) efektywnosci - polegajqcej na dqzeniu do osiqgni^cia mozliwie najlepszych e':ektow w realizacji zadah
publicznych;

5) uczciwej konkurencji i jawnosci - zaktadaja.cej ksztattowanie przejrzystych zasad wspotpracy, opartych
na rownych ijawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego prjz zapewnieniu rownego
doste.pu do informacji.

§ 9. Ze strony Gminy program realizujq:

1. Rada Gminy - w zakresie wyznaczania przedmiotu iform wspotpracy oreiz przydzielenia srodkow
finansowych na realizacje. wspotpracy. i



2. Wojt Gminy - w zakresie wykonywania uchwaty Rady w sprawie przyje_cia Programu Wspotpracy
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami w 2015r. wtym w szczegolnosci wyboru
podmiotow, ktorym zleca si$ zadania publiczne, zawarcia stosownych umow z okresleniem wysokosci
dotacji oraz kontroli wykonywania zadari i wykorzystania dotacji.

3. Urzqd Gminy - w zakresie biezqcej realizacji programu, wtym oceny zgodihosci ofert na realizacje.
zadan z potrzebami i programem oraz ustawq o pozytku publicznym i o wolontariacie, biezqcej oceny
wykonywania zleconych zadan i rozliczenia przydzielonych srodkow.

Rozdziat IV.

Zakres przedmiotowy

§ 10. Przedmiotem wspotpracy Gminy z organizacjami pozarzqdowymi jest:

1) realizacja zadan publicznych okreslonych w art. 4 Ustawy;

2) konsultowanie projektow uchwat Rady Gminy na etapie ich tworzenia.

Rozdziat V.

Formy wspotpracy

§ 11. Wspotdziatanie Gminy z organizacjami pozarzqdowymi obejmuje wspotprac? o charakterze:

a) poza finansowym;

b) finansowym.

§ 12. Wspotpraca poza finansowa Gminy z organizacjami pozarzqdowymi, opierac SJQ b^dzie na:

1) wzajemnym informowaniu si$ o planowanych kierunkach dziatalnosci;

2) podejmowaniu wspolnych dzialah na rzecz diagnozowania problemow spotecznych mieszkahcow;

3) konsultowaniu z Organizacjami Pozarz^dowymi, odpowiednio do zakresu ich dziatania, projektow aktow
normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

4) udzielaniu pomocy Organizacjom Pozarzqdowym w zakresie informowania o mozliwosciach
pozyskiwania srodkow finansowych z roznych zrodet;

5) obejmowaniu na wniosek Organizacji Pozarzqdowej patronatem Wojta, przedsi^wzi^c realizowanych
przez tq Organizacj^ na rzecz mieszkancow Gminy;

6) promocji dziatalnosci Organizacji Pozarza.dowych poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek
zainteresowanych informacji dotyczqcych podejmowanych przez nich inicjatyw na stronach
internetowych Urzqdu;

7) pomocy w nawi^zywaniu przez Organizacje Pozarzqdowe kontaktow o zasi^gu regionalnym,
ogolnopolskim i mi^dzynarodowym poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom
staraj^cym SJQ nawia.zanie takich kontaktow;

8) w miar^ mozliwosci nieodptatnym udost^pnianiu lokali komunalnych do spotkah organizowanych przez
Organizacje Pozarzqdowe, ktorych tematyka wiqze si^ z Programem.

§ 13. Wspotpraca finansowa obejmowac b^dzie:

1) Zlecenie organizacjom pozarzqdowym realizacji zadan publicznych na zasadach okreslonych w Ustawie,
ktore moga. miec formy:

a) powierzenia wykonania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
lub

b) wspierania wykonania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) zawieranie umow o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych w Ustawie;



3) zawieranie umow partnerstwa okreslonych w ustawie zSgrudnia 2006r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 i Nr 157 poz. 1241).

RozdziatVI.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 14. Zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2015 roku obejmuja. naste.puja.ee obszary dziatari:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez :

a) organizowanie zaje.c i szkolenie w wybranych dyscyplinach sportowych,

b) organizacja obozow dla dzieci i mtodziezy w wybranych dyscyplinach sportowych,

c) udziat w rozgrywkach, zawodach, turniejach sportowych,

d) organizowanie zawodow sportowych o zasie.gu lokalnym i regionalnym, posiadajqcych istotne walory
merytoryczne i promocyjne dla Gminy todygowice.

2. przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spotecznym poprzez :

a) rozne formy zaje.c sportowych potqczonych z profilaktyka.,

b) rozne formy zaje.c wspomagajqcych rozwoj psychofizyczny dzieci i mtodziezy pota.czonych z profilaktyka..

3. ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

4. dziatalnosci na rzecz osob niepetnosprawnych poprzez:

a) organizowanie integracyjnych zaje.c.

5. kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

a) organizowanie imprez kulturalnych.

6. W zakresie zadari publicznych wymienionych w rozdziale VI od pkt. 1 do 5 dopuszcza sie. realizacje.
zadah organizacjom pozarza.dowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, niebe.da.cym stronami
umowy, zgodnie z art.16 ust. 7 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

RozdziatVII.

Okres realizacji programu

§ 15. Postanowienia Programu obowia.zuja. od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

RozdziatVIII.

Sposob realizacji programu

§ 16.1. Zlecenie realizacji zadari publicznych Gminy organizacjom pozarzqdowym obejmuje w pierwszej
kolejnosci te zadania, ktore Program okresla, jako zadania priorytetowe i odbywa sie. po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert.

2. Otwarty konkurs ofert jest ogtaszany przez Wojta i przeprowadzany w oparciu o przepisy Ustawy oraz
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, ze przepisy odre.bne przewiduja. inny tryb zlecania
lub dane zadanie mozna zrealizowac efektywniej w inny sposob okreslony w przepisach odre.bnych (w
szczegolnosci na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach o zamowieniach publicznych).

3. Ogtoszenie konkursu moze nasta.pic jedynie na zadania przewidziane w budzecie Gminy.

4. Na wniosek organizacji pozarzqdowych, Wojt moze zlecic realizacj^ zadan publicznych o charakterze
lokalnym lub regionalnym z pominie.ciem otwartego konkursu ofert, na zasadach okreslonych w art. 19a
Ustawy.

5. Wnioski sktadane poza procedure, konkursowa., powinny spetniac wszystkie wymogi formalne
przewidziane dla wymogow wnioskow konkursowych.



6. Organizacje moga. z wtasnej inicjatywy ztozyc wniosek na realizacje. zadania publicznego na zasadach
okreslonych w art. 12 ustawy.

7. Gtownymi podmiotami realizujqcymi program sa.:

1) Rada Gminy w zakresie kreowania polityki spotecznej Gminy oraz okreslenia wysokosci srodkow
finansowych na jej realizacje.;

2) Wojt w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez RadQ Gminy;

3) Organizacje Pozarzqdowe realizuja.ce zadania publiczne we wspotpracy z Gmina..

8. Program ma charakter otwarty i zaktada mozliwosc uwzgle,dniania nowych form wspotpracy
i doskonalenia tych, ktore juz zostaty uchwalone.

9. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczqce realizacji Programu moga. bye zgtaszane przez Organizacje
Pozarza.dowe Wojtowi i wykorzystywane do usprawnienia wspotpracy.

Rozdziat IX.

Wysokosc srodkow planowanych na realizacje, Programu

§ 17.1. Finansowanie zadari zleconych do realizacji organizacjom pozarza.dowym odbywa sie. w ramach
budzetu Gminy na 2015 rok.

2. Wysokosc srodkow planowanych na realizacj? Programu w 2015 roku nie przekroczy kwoty
zaplanowanej na ten eel w 2014r.

Rozdziat X.

Sposob oceny realizacji Programu

§ 18.1. Miernikami efektywnosci realizacji programu w danym roku be.dq informacje dotycza.ce
w szczegolnosci:

1) liczby ofert, ktore wptyne.ty od podmiotow,

2) liczby podmiotow biora.cych udziat w realizacji programu,

3) liczby umow zawartych z organizacjami na realizacje. zadari publicznych w ramach posiadanych srodkow
finansowych,

4) liczby osob, ktore byty adresatami (beneficjentami) dziatari publicznych realizowanych przez podmioty,

5) wielkosci srodkow przeznaczonych na realizacjQ Programu,

6) wielkosc srodkow finansowych zaangazowanych przez podmioty Programu na realizacje zadari
publicznych uje.tych w Programie.

2. Bieza.cym monitoringiem realizacji zadari Programu zajmuja. sie. wtasciwe merytorycznie komorki
organizacyjne Urz^du Gminy.

3. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komorki organizacyjne Urze.du
Gminy sporza.dzi referat organizacyjny l)rze.du Gminy.

4. Wojt, nie pozniej niz do dnia 30 kwietnia 2016, przedtozy Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
Programu

Rozdziat XI.

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 19.1. Projekt Programu na rok 2015, byt tworzony etapowo, zostaf opracowany w oparciu o Program
na rok 2014.

2. Za przygotowanie Programu odpowiedzialny byt referat organizacyjny Urze_du Gminy.



3. Projekt Programu przygotowano w oparciu o liste. proponowana. przez wydziaty merytoryczne Urz^du
oraz propozycje do Programu zgtaszane przez organizacje pozarzqdowe.

4. Program zostat zatwierdzony przez Wojta i skierowany do konsultacji na podstawie zarza.dzenia nr
OR/2014 z dnia 2014r.

5. Ogtoszenie o konsultacjach projektu Programu zamieszczono w okresie od 2014r. do
2014r. na stronie internetowej Urz^du, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy
informacyjnej Urz^du Gminy w todygowicach .

6. W wyniku konsultacji, trwajqcych w okresie od 2014 r. do 2014r. wptyne.ta/nie
wptyneja zadna opinia dotycza.ca projektu uchwaty Programu ktora/e zostata/y/ nie zostata/y
uwzgle.dniona/e . Dotyczyta/y ona/e

7. Wyniki konsultacji, w postaci protokotu z ich przebiegu, zostaty opublikowane na stronie
internetowej Urze.du, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy informacyjnej Urz^du
Gminy w todygowicach.

8. Ostateczna wersja Programu, po przeprowadzeniu konsultacji, skierowana zostata przez Wojta pod
obrady Rady Gminy todygowice w dniu 2014 r. celem podje.cia stosownej uchwaty.

9. Po uchwaleniu, Program na rok 2015 zostanie ogtoszony na stronie internetowej Urze.du,
w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszony na tablicy informacyjnej Urze.du Gminy w todygowicach.

RozdziatXII.

Tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert

§ 20.1. Komisje konkursowe powotywane sq w celu opiniowania ofert ztozonych przez organizacje
pozarza.dowe w ramach ogtoszonych przez Gmin^ otwartych konkursow ofert.

2. KomisjQ konkursowa. powotuje Wojt Gminy todygowice lub osoba przez niego upowazniona
najpozniej w ostatnim dniu sktadania ofert, w formie Zarzqdzenia.

3. Komisja konkursowa sktada sie. z co najmniej trzech przedstawicieli Wojta Gminy todygowice oraz
z co najmniej dwoch osob wskazanych przez organizacje pozarza.dowe, z wytqczeniem osob wskazanych
przez organizacje pozarza.dowe, biora.ce udziat w konkursie.

4. Komisja konkursowa moze dziatac bez udziatu osob wskazanych przez organizacje pozarza.dowe,
w sytuacjach, o ktorych mowa w ustawie.

5. W pracach komisji konkursowej moga. uczestniczyc takze, zgtosem doradczym, osoby posiadaja.ce
specjalistyczna, wiedze. w dziedzinie obejmujqcej zakres zadah publicznych, ktorych konkurs dotyczy.

6. Przewodniczqcym komisji konkursowej jest przedstawiciel wskazany przez Wojta Gminy todygowice .

7. Przewodniczqcy i cztonkowie przed pierwszym posiedzeniem , po zapoznaniu sie, zwykazem
ztozonych ofert sktadaja. oswiadczenie o nie pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z
biorqcym udziat w procedurze konkursowej, ktory mogtby budzic uzasadniona. wqtpliwosc, co do ich
bezstronnosci podczas oceniania ofert lub w przeciwnym wypadku powiadamiaja. o rezygnacji z prac komisji

8. Pracownik merytoryczny przedktada komisji konkursowej wypetnione formularze oceny formalnej,
celem zapoznania sie..

9. Komisja konkursowa nie rozpatruje ofert posiadajqcych negatywna. ocene. formalna. dokonanq na
podstawie stosownego Zarzqdzenia Wojta Gminy w przedmiotowej sprawie.

10. Ocena merytoryczna Komisji konkursowej dokonywana jest na podstawie stosowanego Zarza.dzenia
Wojta Gminy i winna bye przeprowadzona w ciqgu 7 dni od dnia dokonania oceny formalnej.

14. Z prac komisji konkursowej sporzqdza sie. protokot,



15. Protokot z posiedzenia komisji konkursowej przewodnicz^cy komisji przedstawia Wojtowi
w terminie nieprzekraczajqcym 7 dni od dnia posiedzenia komisji.

16. Decyzjs o zleceniu zadania publicznego oraz udzieleniu dotacji podejmuje Wojt po zapoznaniu SJQ
z opinia^ komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania protokotu z posiedzenia komisji konkursowej.

17. Ogtoszenie wynikow otwartego konkursu, zamieszczany jest zgodnie z art. 13 ust. 3 w formie
wydanego Zarzqdzenia Wojta Gminy w sprawie wyboru ztozonych ofert o udzielenie dotacji na
dofinansowanie realizacji zadari publicznych Gminy todygowice na 2014 r.

Rozdziat XIII.

Postanowienia koricowe

§21. Wzory dokumentow zwiqzanych z realizacjq Programu okresla Rozporzqdzenie Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania zwykonania tego zadania ( Dz.U.
z2011r. NrGpoz. 25)

§ 22. Wykonanie uchwaty powierz si$ Wojtowi Gminy todygowice.

§ 23. Uchwata podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogtoszen Urze.du
Gminy.

§ 24. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.


