
U C H W A L A Nr XLII/222/10

RADY GMINY w OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie przyjęcia Programu wspólpracy na rok 201] Gminy Opinogóra Górnaz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami provadzącymi
dzialalność pożytku publicznego., o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 lm-ietnia 2003 r. (› dzialalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873 z póżn. zm.)

Na podstax-t-"ic art. 18 ugt. 2 pkt. 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzz—idzicgminnym (_ Dz. U. z 200] r. Nr 143. poz. 150] z. póżn. zm.) w związku z art. Sa ust. ] Listttx-x-'_y
z dnia 34 kwietnia 3003 r. o dziala-tlności ].)('tŻ)-"llx'Ll publicznego i o x-x-folontariacic (Dz. U. Nr%. poz. 873 z póżn. zm.) Rada Gminy uclm'ala. co następuje:

śl.

Uchu-fala się Program tx-spćtlpracy-f na EUI ! rok Gminy Opinogóra Górnaz organizacjami pozarządmx—ymi oraz int-tymi podmiotami prowadzacymi dzialalność pozytkupublicznego. o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 34 kwietnia 2003 r. o działalnt'iścipożytku publicznego i o x-x'olontariacic (Dz. U. Nr %. poz. 873 z póżn. zm.) w brzmieniuzalącznika do ucln-x-aly.

52.

()dpmyicdzialnym za czyni się Xl---"'o_ita (iminy.

53.
Uchwała nchtitdzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicz Rady ( i m i n y

.l an dzi cwsk i



Uzasadnienie

Wykonując postanm-yienia przepisu zawartego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Gminy w Opinogórze Górnej
uchwala Program wspólpraqy (F:-niny Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi

oraz ira-tymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
art. 3 ust. 3 usiana).— z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 201 |.

Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi może
odbywać. się poprzez zlecanie organizacjom pozarzadwym realizacji zadań publicznych.
wzajemne informtmanie sie o planowanych kierunkach dzialalności. konsultowanie

z organizacjami pozarządmvymi. odpowiednio do ich zakresu dzialania. projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczacych dzialalności statutowej organizacji.

Opracowany Program wspólpracy Gminy Opinogóra Górna. stanowi wyraz
zaangaztwania wielu partncrt'm w stworzenie opty-finalnego planu współpracy-'. na zasadach
pomocniczości. suwerenności stron. partnerstwa. efektywności. uczciwej konkurencji
i jawności. Wskazano w nim priorytetowe obszary współpracy w realizacji zadań
publicznych. zasady udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych

samorządu. W ten sposób Program wspólpraca-' realizuje założenia art. Sa ust. ] przywołanej
wyzcj ustawy



PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ POZOSTAŁYMI

PODMIOTAMI PROWADZĄCYM] DZIAŁALNOŚC POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA ROK 2011

Wstęp

Roczny program współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu GminyOpinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi dzialalność pozytku publicznego dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej.

Wójt Gminy oraz Rada Gminy w Opinogórze Górnej dostrzegając potencjał i możliwości tkwiącew podmiotach sektora pozarządrmrego. uznaje _je za równorzędnych partnerów
i razem z nimi realizować bedzie wyznaczone dzialania na rzecz jego mieszkańców. Przyjmując
niniejszy dokument. deklarują wole szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi

gi.
Postanowienia ogólne

1. Program stanowi element lokalnej. szeroko rozumianej polityki społeczneji ma na celu Objęcie możliwie jak najszerszych Obszarów aktywności Obywatelskiej
w społeczności lokalnej Gminy Opinogóra Górna.

2. Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych ujętychw ustawie O dzialalności pozytku publicznego i o wolontariacie. zgodnych z zadaniami gminy.określtmymi w usta-"twie o samorządzie gminnym.

3. Ilekroć w niniejszym Programie wspólpracy Gminy Opinogóra Górnaz organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi dzialalnośćpożytku publicznego jest mowa o:
a) ustawie — należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariz-lcie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96. poz.. 873 z pózn. zm.)



b) działalności pożytku publicznego — należy rozumieć przez to działalność społecznie
użyteczną. prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 ustawy.

c) organizacji — należy rozumieć przez to organizacje pozarządowe. osoby prawne
ijednostki organizacyjne. o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

(1) programie — należy rozumieć przez to Program współpracy Gminy Opinogóra Górna
zorganizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 201 1.

e) dotacji — rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt. 1. lit. d oraz

art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o tinansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249.

poz. 2104 ze zm.).

i') organizacji pozarządowej — rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą

osobowości prawnej. utworzoną na podstawie przepisów ustaw. w tym fundację

i stowarzyszenie. niebędące jednostką sektora finansów publicznych. w rozumieniu przepisów

o łinansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

g) wójcie — rozumie się przez to Wójta Gminy w Opinogórze Górnej.

h) radzie — rozumie się przez to Radę Gminy w Opinogórze Górnej.

i) gminie — rozumie się przez to Gminę w Opinogórze Górnej.

@ 2.
Cel współpracy

Celem współpracy samorządu Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi
w roku 20ll jest prowadzenie przez gminę działalności w sferze zadań publicznych
gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 poz. 159l ze zm.) oraz art. 4 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96. poz. 873 z póżn. zm.)
we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 wyn-tienionej ustawy. prtm'adzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania
gminy działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

€; 3.
Obszary współpracy

1. Analizując wystepujące potrzeby społeczne oraz dotychczas składane przez organizacje oferty
na realizację zadań Gminy priorytetowymi zadaniami przeznaczonymi do realizacji przez
organizacje w roku 201 1 będą:

a) zadania z zakresu upowszechniania kultury lizycznej oraz sportu.



b) zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
c) zadania z zakresu pomocy społecznej.

2. Ustalone priorytety nie wyłączają możliwości wykonywania w 201 lr. innych zadań zgłoszonychw trybie art. 12 ust. 1 ustawy.

@ 4.
Zasady współpracy

1. Współpraca Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi i innymiuprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowanana zasadach:

- pomocniczości i suwerenności stron —Gmina zleca realizację zadań. a organizacje pozarządowei inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapewniają ichwykonanie w sposób ekonomiczny. profesjonalny, terminowy przy zachowaniu prawado samodzielnego rozwiązywania problemów-'.

- partnerstwa — współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymii innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oparta jest naobopólnych korzyściach. woli i chęci wzajemnych działań. współdziałaniu na rzecz rozwiązywanialokalnych problemów. m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemówmieszkańców gminy. sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usługświadczonych przez organizacje.

- efektywności — wspólne dążenie Gminy i organizacji pozarządowych i innych uprawnionychpodmiotów prmyadzących dzialalność pozytku publicznego do osiągnieciajak najlepszych efektóww sposób:

a) celowy i oszczędny ( najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów).

b) terminowe wykonywanie zadań wynikających z zawartych umów.
- uczciwej konkurencji — Gmina wraz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymipodmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego. w trakcie udzielania dotacji orazwydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodniez prawem i dobrymi obyczajami. nie naruszając dobra wzajemnych działań.
- jawności:

a) udostępnienie informacji o celach. kosztach i efektach. a także o zaplanowanych wydatkachw budżecie na współpracę z organizacjami.

b) udostępnianie Gminie danych dotyczących własnych struktur. sposobu funkcjonowania. rodzajuprowadzonej działalności oraz sytuacji finansowej organizacji.



gs.
Formy współpracy

1. Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych przez Gminę. zapewnia się poprzez
zlecanie realizacji tych zadań organizacjom. których działalność statutowa _jest zgodna
z dziedziną zleconego zadania.

2. Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozaiinansowy.

3. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez:

3) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji.

b) wsparcie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.

~I. Środki finansowe w formie dotacji są przyznawane w trybie konkursów ofert; powierzenie
wykonania zadania może nastąpić także w innym trybie. aw szczególności poprzez zakup
potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o zamówieniach
pubhcznych.

5. Dotacje. o których mowa w ust. 3. nie moga być wykorzystane na:

a) zadania i zakupy inwestycyjne.
b) zakup gruntów.
c) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji.
(1) działalność gospodarczą organizacji.

6. Współpraca pozatinanstm'a polega na:

a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności.

b) konsultowaniu z organizacjami. odpowiednio do zakresu ich działania. projektów aktów
prawnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

c) prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej. dotyczacej wspólnych działań
Gm i ny i organizacj i.



d) wspieraniu organizacji. starających się o środki z innych źródeł niż budzet Gminy. m.in.poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania oraz udzielanie rekomendacji.

e) umożliwianiu umieszczania przez organizacje pozarządowe w Biuletynie InformacjiPublicznej oraz na stronie internetowej gminy informacji dotyczących realizowanych przezte organizacje zadań.

f) nieodpłatnym udostępnianiu organizacjom pozarządowym pomieszczeńw budynkach stanowiących własność gminy. w celu realizacji zadań statutowych.

56.
Warunki ubiegania się o dotacje z budżetu gminy

|. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionegozadania powinien przedstawić oferte gwarantującą wykonanie zadaniaw sposób efektywny. oszczedny. terminmyy. zgodny z zasadami uczciwej konkurencji.2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego określa rozporządzenie Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadaniapublicznego. ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264. poz. 2207)
3. Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy OpinogóraGórna. ul. Krasińskiego 4
4. Publicznego otwarcia ofert dokonule Wójt lub przewodniczący-' komisji powołanej przezWójta. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające sięo dotacje.
5. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadaniai otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
o. W trakcie ww.-'ykonywania zleconego zadania jak i po jego realizacji Wójt lub wyznaczeniprzez niego pracownicy obowiązani są do dokonywania okresowych kontroli wykonania zadaniaw zakresie zgodności z umową. celowości ponoszonych wydatków. rzetelności i gospodarności.7. Podmiot wykonujący zlecone zadania udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentacjęzwiązaną z jego realizacją.
8. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. określonego w umowie. sporządza Podmiotje realizujący w terminie do 30 dni po jego zakończeniu. Sprawozdanie jest załącznikiemdo sprawozdania z realizacji budżetu.

57.
Postanowienia końcowe

Organizacje w terminie do 02.09.2010 r. składają ewentualne prOpozycje zadań do Programuwspółpracy z organizacjami na rok 201 l.



58.

Wysokość środków tinansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała
budżetowa na 20] 1 rok.
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