Uchwała nr XXII/197/14
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594, poz.645, 1318 z 2014 poz. 379) w związku z art. 5 a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887,Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz.
1244, Nr 232, poz. 1378 z 2014 poz. 223), Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się po przeprowadzonych konsultacjach roczny program współpracy gminy Ostrowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2014.
§ 2. Program współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi określa ogólne formy,
zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Gminy Ostrowice z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi na terenie gminy Ostrowice działalność statutową jednostek
w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym Gminy
1. MIEJSCE REALIZACJI - Gmina Ostrowice
2. ADRESACI PROGRAMU:
1) organizacje pozarządowe
2) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
c) programie – należy przez to rozumieć roczny program współpracy 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 wolontariacie na rok 2012,
d) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Ostrowice
e) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert.
§ 4. Cel główny i cele szczegółowe programu
Celem głównym programu jest budowanie współpracy partnerskiej pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi gwarantującej pełne i skuteczne zaspokojenie potrzeb
mieszkańców Gminy Ostrowice.
Celami szczegółowymi są:
1) Wspieranie przez władze Gminy, wartościowych przedsięwzięć podejmowanych przez
organizacje w ramach ich statutowej aktywności;

2) Uzyskiwanie przez władze Gminy pomocy ze strony organizacji, poprzez uzupełnianie
działań Gminy komplementarnymi działaniami tych organizacji;
3) Efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych;
4) Prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć;
5) Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
§ 5. Zasady współpracy.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie opiera się na następujących zasadach:
a) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
b) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
c) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie
narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji
zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie
wykonywanych działań,
f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
§ 6. Formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 .
Współpraca z organizacjami ma charakter pozafinansowy i finansowy.
1) Do form współpracy pozafinansowej należą:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowania projektów aktów normatywnych Rady Gminy Ostrowice w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji,
c) tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze
doradczym lub inicjatywnym złożonych z radnych i przedstawicieli jednostek
organizacyjnych Gminy oraz organizacji pozarządowych dla rozpatrzenia określonych
problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania, bądź objęcia
określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego,
d) umożliwienia organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach
prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością
Gminy Ostrowice dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji,
w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji,
e) promocji działalności organizacji pozarządowych, w szczególności na stronie
internetowej Gminy, w lokalnej prasie, audycjach radiowych, publikacjach, tablicach
informacyjnych,
2) Współpraca o charakterze finansowym samorządu z organizacjami może mieć formę
zlecania podmiotom realizację zadań publicznych poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań i udzielenie dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,
c) powierzenie lub wsparcie zadań, o których mowa w pkt 2 będzie następowała
w trybach przewidzianych w ustawie.

§ 7. Priorytetowe zadania publiczne.
Wskazuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:
1) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców poprzez tworzenie
warunków do uprawiania gier zespołowych i indywidualnych dyscyplin sportowych na
terenie gminy,
b) organizacja rajdów, konkursów, imprez krajoznawczych promujących walory
turystyczne, przyrodniczo – ekologiczne Gminy, a także aktywny wypoczynek,
c) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
d) organizacja i uczestnictwo w gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach
sportowych,
2) W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności:
a) spotkania i wyjazdy integracyjne, mające na celu zwiększenia uczestnictwa
mieszkańców w życiu społecznym,
b) organizacja imprez plenerowych na terenie Gminy, których celem jest integracja
międzypokoleniowa mieszkańców,
c) organizowanie przedsięwzięć (imprez) sprzyjających aktywizacji oraz integracji osób
dorosłych i starszych, w szczególności w wieku emerytalnym.
3) W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
a w szczególności:
a) organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechniania
kultury i podtrzymywania tradycji regionu.
§ 8. Okres realizacji programu.
Gmina Ostrowice realizuje działania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na podstawie Programu współpracy i działania te obejmują
rok kalendarzowy 2014.
§ 9. Sposób realizacji programu.
Ze strony Gminy program realizują:
4) Rada Gminy – w zakresie wyznaczania kierunków polityki społecznej Gminy oraz w uchwale
budżetowej określa wysokość środków przeznaczanych na sfinansowanie lub
dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje;
5) Wójt Gminy – w zakresie wykonywania uchwały Rady w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014r. w tym w
szczególności wyboru podmiotów, którym zleca się zadania publiczne, zawarcia
stosownych umów z określeniem wysokości dotacji oraz kontroli wykonywania zadania i
wykorzystania dotacji.
6) Urząd Gminy – w zakresie bieżącej realizacji programu, w tym oceny zgodności ofert na
realizację zadań z potrzebami i programem oraz ustawą o pożytku publicznym
i o wolontariacie, bieżącej oceny wykonywania zleconych zadań i rozliczenia przydzielonych
środków.

§ 10. Wysokość środków planowanych na realizację programu.
Wysokość środków finansowych przeznaczanych na finansowanie programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Ostrowice na
2014 rok.
§ 11. Sposób oceny realizacji programu.
Zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zleca się w pierwszej kolejności te
zadania, które program określa, jako priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować
efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (odrębnych szczególności na
zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy – prawo zamówień publicznych). Na wniosek
organizacji pozarządowej Wójt gminy może zlecić wykonanie zadania z pominięciem otwartego
konkursu ofert, jeśli wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty 10 000 zł, a zadanie zostanie
zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni. Organizacje pozarządowe mogą być partnerem
Gminy Ostrowice przy współorganizacji przedsięwzięć objętych katalogiem zadań w 2014 r.

§ 12. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.
Program współpracy tworzony jest w kilku etapach:
a) przygotowanie projektu współpracy przez stanowisko ds. organizacyjnych
i kadrowych,
b) skierowanie projektu do Wójta Gminy Ostrowice, który zatwierdza go i kieruje do
konsultacji społecznych,
c) konsultacje projektu, który zostaje zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej www.ostrowice.pl , na stronie BIP http://ug.ostrowice.ibip.pl oraz
tablicy ogłoszeń na min 7 dni. W tym czasie można składać uwagi i wnioski w terminie od
11 października do 25 października 2013r.
d) po naniesieniu poprawek program zostaje skierowany pod obrady Rady Gminy Ostrowice,
która podejmuje stosowną uchwałę.
§ 13. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy
Ostrowice, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. W skład komisji wchodzą:
a) Przedstawiciele organu wykonawczego,
b) Reprezentant organizacji pozarządowych.
W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których
wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego,
f) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków,
g) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 „Ustawy”, które w
latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące
działalność dla mieszkańców Gminy Ostrowice, które zaspakajają ich ważne potrzeby.
4. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji
jest działalność na rzecz Gminy Ostrowice i jej mieszkańców.
5. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone: na tablicy ogłoszeń,
w BIP-ie, oraz na stronie internetowej gminy Ostrowice.
6. Wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy Ostrowice zostaną poinformowane
pisemnie o ogłoszonym konkursie ofert.

§ 14. Postanowienia końcowe.
Rada Gminy Ostrowice, uchwalając budżet gminy zapewni środki na realizację Programu i określi
ich wysokość, w szczególności na zadania gminy realizowane przez organizacje.
§ 15. Traci moc uchwała Nr VII/114/12 z dnia 21.11.2012. w sprawie uchwalenia rocznego
Programu Współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2013
§ 16.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowice.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

