
Zarzqdzenie Nr 3/2011

W6jta Gminy Kofbiel

z dnia 9 marca 2011r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu wspotpracy Gminy Kotbiel

z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku

publicznego na 2011 r."

Na podstawie $ 4 i 5 Uchwaty Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Kotbiel z dnia 28

pazdziernika 2010 r. w sprawie: okreslenia szczeg6towego sposobu konsultowania z

organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o

dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w wspotpracy Gminy Kotbiel z

tymi organizacjami i podmiotami. {Dz. U. Woj. Maz. z 29 listopada 2010 r. Nr 198, poz.5611)

zarza_dza si$, co nast^puje:

S1

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu wspotpracy Gminy Kotbiel z

organizacjami pozarza_dowymi oraz podmiotami prowadzaxymi dziatalnosc pozytku

publicznego na 2011 r., kt6ry stanowi zatqcznik do zarzqdzenia.

52

Podmiotami uprawnionymi do wzi$cia udziatu w konsultacjach sq organizacje pozarza_dowe
oraz podmioty o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536).

53

Jako form^ konsultacji ustala siQ przyjmowanie pisemnych opinii na temat tresci projektu
Programu wspotpracy Gminy Kotbiel z organizacjami pozarza_dowymi oraz podmiotami
prowadza_cymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2011 r.; zamieszczonego na stronie
internetowej www.kolbiel.pl oraz www.kolbiel.bipgminy.pl:

1) poprzez poczte, elektronicznq - opinie nalezy wysytac na adres:

rada.gmlny@kolbiel.pl

lub na elektronicznq skrzynk$ podawczq, kt6rej adres umieszczony jest na stronie
www.kolbiel.bipgminy.pl.



2) w postaci tradycyjnej (na papierze) - opinie nalezy sktadac w sekretariacie Urz^du
Gminy w Kolbieli.

54

1. Termin rozpoczQcia konsultacji ustala si^ na dzien 10 marca 2011 r.

2. Termin zakonczenia konsultacji ustala sie^ na dzieri 24 marca2011 r.
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Wykonanie zarzqdzenia powierzam samodzielnemu stanowisku ds. obstugi rady gminy
i archiwum.

56

Nadz6r nad wykonaniem niniejszego Zarza_dzenia powierzam Zast$pcy W6jta.

57

Zarza,dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zala_cznik do

Zarza^dzenia Nr 3/2011

W6jta Gminy Kolbiel

z dnia 9 marca 2011 r.

P roj e kt

Program wsp6Ipracy Gminy Kolbiel z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2011 r.

Postanowienia og61ne

1 . Ilekroc w Programie jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie sie^ przez to ustawe^ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z p6zn. zm.)

2) Gminie - rozumie si? przez to Gmin$ Kolbiel;

3) W6jcie - rozumie si? przez to W6jta Gminy Kolbiel;

4) Radzie - rozumie si$ przez to Rad? Gminy Kolbiel;

5) Podmiotach - rozumie si^ przez to organizacje pozarzqdowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

6) Konkursie - rozumie si? przez to otwarty Konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 13
ustawy;

7) Inicjatywie lokalnej - rozumie si? przez to form$ wsp61pracyjednostki samorza^du
terytorialnego z mieszkancami w celu wsp61nej realizacji zadania publicznego na
rzecz spolecznosci lokalnej.

Program zawiera:

1) cel gl6wny, cele szczeg61owe Programu;

2) zasady wsp61pracy;



3) zakresprzedmiotowy;

4) formy wsp61pracy;

5) priorytetowezadaniapubliczne;

6) okres realizacji Programu;

7) spos6brealizacjiProgramu;

8) wysokosc srodk6w przeznaczonych na reaiizacj? Programu;

9) spos6b oceny realizacji Programu;

10)informacj? o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji;

1 l)tryb powolywania i zasady dzialania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych Konkursach ofert;

Cel gJ6wny i cele szczeg61owe Programu

p
1. Celem glownym Programujest ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w

srodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa mi^dzy Gmina^ a Podmiotami,
sluzajcego rozpoznaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkahc6w oraz budowania
spoteczeristwa obywatelskiego.

2. Cele szczeg61owe Programu to w szczeg61nosci:

1) wzmacnianie aktywnosci obywatelskiej poprzez zwi^kszenie udzialu
mieszkanc6w w rozwia^zywaniu lokalnych problem6w;

2) poprawajakosci i efektywnosci swiadczenia uslug publicznych oraz pemiejsze
zaspakajanie potrzeb spolecznych;

3) otwarcie na innowacyjnosc i konkurencyjnosc poprzez umozliwienie Podmiotom
indywidualnego wystqpienia ofertq,reaIizacji projekt6w konkretnych zadari
publicznych, kt6re b^da,prowadzone przez Gmin?;

4) wzmocnienie potencjat organizacji pozarzajdowych.



Zasady wsp6Ipracy

Wsp61praca Gminy z Podmiotami opiera si$ na zasadach:

1) suwerennosci stron- polegajaca na prawie do samodzielnego defmiowania i
rozwiajzywania problem6w, respektuja_c odr$bnosc kazdej ze stron;

2) partnerstwa - kt6ra oznacza, ze partnerzy dqza^do kompromisu, uwzgl^dniaja_
zglaszane uwagi, wyjasniaja^rozbieznosci, wystuchuja_siebie nawzajem, wymieniaja_
pogla_dy, konsultuja^pomysly, wymieniaj a informacje, aktywnie uczestnicza^we
wsp6fpracy;

3) efektywnosci - kt6ra oznacza, ze partnerzy uznaja^ za podstawowe kryterium zlecania
zadah publicznych osi^ganie najefektywniejszego sposobu wykorzystania srodk6w
publicznych;

4) uczciwej konkurencji i jawnosci - co oznacza w szczeg61nosci, ze partnerzy sâ  rzetelni
i uczciwi, dzialania i procedury sa^przejrzyste, decyzje sq_obiektywne, wszyscy
potencjalni realizatorzy zadan publicznych majajednakowy dostejD do informacji i
jednakowe mozliwosci ubiegania si? o dotacj?.

Zakres przedmiotowy

1. Przedmiot wsp61pracy gminy z Podmiotami, stanowiq.gt6wnie zadania okreslone w
art. 4 ust 1 ustawy, dotycza^ce zadan wlasnych gminy.

2. Gmina Kolbiel wraz z Podmiotami Programu b^dzie podejmowac realizacj? zadan
publicznych, szczeg61nie w zakresie:

1 ) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

2) edukacji, oswiaty i wychowania;

3) wypoczynku dzieci i mtodziezy;

4) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego;

5) ochrony i promocji zdrowia;

6) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;



7) pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej.

Formy wsp6lpracy

Wsp6tpraca Gminy z Podmiotami Programu odbywa si? w szczeg61nosci w formach:

1) zlecania podmiotom programu realizacji zadari publicznych na zasadach okreslonych
w ustawie;

2) wzajemnego informowania si$ o planowanych kierunkach dzialalnosci;

3) konsultowania z podmiotami programu projekt6w akt6w normatywnych w
dziedzinach dotycza_cych dzialalnosci statutowej tych organizacji;

4) umowy w wykonywanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych w ustawie;

5) wzajemnej pomocy merytorycznej, technicznej i organizacyjnej przy
przygotowywaniu realizacji i rozliczaniu wniosk6w o dofmansowanie projekt6w
zgloszonych przez podmioty Programu;

6) inne formy wsparcia np. otwarte spotkania pomi^dzy organizacjami a
przedstawicielami samorzajdu, udost^pnianie lokali gminnych, uzyczeni sprz^tu.

Priorytetowe zdania publiczne

S?

Za priorytetowe obszary wsp61pracy uznaje si$ zadania publiczne w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

a) wspieranie dzialalnosci klub6w sportowych;

b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz turniej6w;

c) wspieranie wsp61zawodnictwa sportowego w szkolach.

2) edukacji, oswiaty i wychowania poprzez:

a) popularyzacje_ wiedzy informatycznej wsr6d dzieci i mlodziezy oraz
aktywizowanie ludzi starszych;



b) organizacj? zaj$c edukacyjnych, wypoczynku dzieci i mk>dziezy;

c) wspieranie aktywnosci szk6t w prowadzeniu zaj^c pozalekcyjnych;

d) organizowanie akcji letniej - kolonii, p61kolonii;

e) organizowanie zaj$c pozalekcyjnych.

3) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

a) Organizacje uroczystosci kulturaInych, patriotycznych, rocznic, poznawanie i
krzewienie historii gminy;

b) Przygotowanie publikacji okolicznosciowych, album6w, folder6w o tematyce
lokalnej.

4) ochrony i promocji zdrowia poprzez:

a) wspieranie profllaktyki zdrowotnej;

b) wspieranie dzialan profilaktycznych skierowanych do mieszkanc6w Gminy;

c) promocj^ zdrowego stylu zycia.

5) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez:

a) edukacjs ekologiczn%

b) propagowanie selektywnej zbi6rki odpad6w;

c) prowadzenie dzialan zmierzajacych do poprawy estetycznego wizerunku Gminy;

d) promowanie walor6w przyrodniczych Gminy.

6) pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej poprzez:

a) zapewnienie opieki nad dziecmi z rodzin dysfunkcyjnych;

b) organizowanie opieki dla os6b, kt6re z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagajq,pomocy os6b drugich, a saJej pozbawione;

c) zapobieganie wykluczeniu spoJecznemu os6b niepefnosprawnych;

d) dzialania na rzecz przeciwdzialania bezrobociu i jego skutkom.

Okres realizacji projektu

$8

Roczny Program wsp61pracy Gminy Kolbiel z podmiotami programu obejmuje rok
kalendarzowy2011.



Spos6b realizacji Programu

Program wsp6tpracy realizowany b$dzie poprzez zlecenie realizacji zadari w formie:

1) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
fmansowaniejego realizacji;

2) wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie jego
realizacji;

3) zlecenie realizacji zadari nast$puje w trybie otwanego konkursu, chyba ze przepisy
odr$bne przewidujq. inny tryb zlecenia;

4) w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert W6jt powoluje Komisj?
Konkursowq,, ustalajej sklad i zasady dzialania;

5) Podmioty Programu w okresie realizacji zadania sa_ zobowia_zane do zamieszczania
w materiatach promocyjnych informacji o udzieleniu wsparcia lub powierzenia
zadania przez Gmin? Kotbiel.

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na rcali/acje programu

8io
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj^ Programu okresla uchwala budzetowa na

rok2011.

Spos6b oceny realizacji programu

S"

1. Miernikami efektywnosci realizacji Programu wsp6lpracy w danym roku
informacje dotycz^ce w szczeg61nosci:

1) Hczby zadari publicznych realizowanych przez Podmioty;

2) liczby os6b, kt6re byly adresatami dzialari publicznych ujeJych w Programie;



3) stopnia zaangazowania spolecznosci lokalnej (liczba os6b, w tym
wolontariuszy);

4) wysokosc srodk6w fmansowych i pozafmansowych zaangazowanych przez
Podmioty w realizacj? zadan na rzecz mieszkanc6w;

5) wysokosc uzyskanych funduszy ze srodk6w Unii Europejskiej i innych
dost^pnych program6w pomocowych.

2. Na podstawie miernik6w zostanie sporzadzone sprawozdanie z realizacji programu, w
kt6rym b$dzie zawarta ocena efektywnosci programu.

Informacje o sposobie tworzenia programu

S"

1. Prograrn wsp61pracy Gminy z orgamzacjami pozarzadowymi przyjmuje Rada Gminy
odpowiednia^ uchwala .̂

2. Spos6b przeprowadzenia konsultacji okresla odr$bna uchwala Nr XXXVII/211/2010
Rady Gminy Kolbiel z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawie: okreslenia
szczeg61owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi i
podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie, projekt6w wsp6tpracy Gminy Kolbiel z tymi
organizacjami i podmiotami. (Dz. U, Woj. Maz. z 29 listopada 2010 r. Nr 198,
poz.5611).

Tryb powotywania i zasady dziaIania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisja Konkursowa w celu opiniowania zlozonych ofert b^dzie powolywana
zarzajdzeniem W6jta.

2. W sklad Komisji b^da^wchodzili przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby
reprezentujajce podmioty programu z wyt^czeniem os6b reprezentuja_cych podmioty
programu biorajce udzial w Konkursie.

3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:

1) mozliwosc realizacji zadania przez podmiot programu;



2) kalkulacj? Koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;

3) jakosc wykonywania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych podmiot
programu b$dzie realizowal zadanie publiczne;

4) planowany przez podmiot programu udziat srodk6w fmansowych wlasnych
lub/i srodk6w pochodza^cych z innych zr6del na realizacj$ zadania
publicznego;

5) planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i
prace. spoleczna_ czlonk6w;

6) uwzgl$dnia analiz$ i ocen$ realizacji zleconych zadan publicznych, kt6re w
latach poprzednich realizowaly podmioty programu, biorac pod uwag?
rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b realizowania otrzymanych na terv cel
srodk6w.

4. Podstawowym kryterium decyduja_cym o udzieleniu przez Gmin^ Kolbiel dotacji na
realizacje zadania publicznego jest dzialalnosc podmiotu programu na rzecz mieszkanc6w
Gminy Koibiel.

1. Organizacje pozarzadowe i podmioty mogEt z wlasnej inicjatywy zlozyc oferty na
realizacJQ zadan publicznych, w tym r6wniez z pomini$ciem otwartego Konkursu
ofert.

2. W6jt w terminie ustawowym rozpatrzy celowosc realizacji okreslonego zadania
publicznego i poinformuje o trybie zlecenia zadania.

3. Oferty na realizacje zadan publicznych na rok nast^pny nalezy skladac do 30 wrzesnia
roku poprzedzaja_cego, na kt6ry skladanajest oferta,

4. W przypadku zlozenia oferty, o kt6rej mowa w ust. 3, W6jt w terminie
przewidzianym do rozpatrzenia wniosk6w do projektu budzetu Gminy:

1) rozpatruje celowosc realizacji zadania

2) informuje o wprowadzeniu otrzymanych zadafi do projektu budzetu Gminy.


