
Zalacznik
do Uchwaly Nr XLV/224/2014
Rady Gminy wSzelkowie
Z dnia 6 listopada 2014 roku

"Program wspólpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarzadowymi
oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok."

§1.
Postanowienia ogólne.

Ilekroc w Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie sie przez to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, z póznozm.),
2) uchwale - rozumie sie przez to uchwale Rady Gminy w Szelkowie, do której
zalacznikiem jest Program,
3) gminie -rozumie sie przez to Gmine Szelków,
4) organizacjach pozarzadowych - rozumie sie przez to organizacje pozarzadowe oraz inne
podmioty prowadzace dzialalnosc pozytku publicznego, o których mowa wart. 3 ust. 3
ustawy,
5) dotacji - rozumie sie przez to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. l pkt. 1lit. e oraz art.
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
z póznozm.),
6) konkursie - rozumie sie przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11ust. 2 i w
art. 13ustawy.

§ 2.
Cel glówny i cele szczególowe.

1. Celem glównym programu wspólpracy jest budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiedzy samorzadem a organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi na terenie Gminy
Szelków oraz podnoszenie skutecznosci i efektywnosci dzialan podejmowanych w sferze
zadan publicznych.
2. Cele szczególowe wspólpracy gminy z organizacjami obejmuja:

1) wspieranie rozwoju aktywnosci w spolecznos<?iGminy Szelków i jej zaangazowania w
proces definiowana i rozwiazywania problemów lokalnych,
2) integracja podmiotów realizujacych rózne inicjatywy w sferze zadan publicznych,
3) poprawa jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkanców,
4) wsparcie dla organizacji pozarzadowych i innych podmiotów sluzace ich rozwojowi i
lepszemu przygotowaniu do wspólpracy z Gmina Szelków w zakresie realizacji zadan
publicznych i dla osiagniecia waznych celów spolecznych.

§ 3.
Zasady wspólpracy.

Wspólpraca gminy z organizacjami pozarzadowymi opiera sie na zasadach:
1. zasada pomocniczosci - oznacza to, ze gmina powierza organizacjom realizacje
zadan publicznych, a organizacje zapewniaja ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy;
2. zasada suwerennosci stron - oznacza to, ze stosunki pomiedzy gmina a
organizacjami ksztahowane beda z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleznosci;



3. zasada partnerstwa - zgodnie z zasada partnerstwa organizacje pozarzadowe, na
zasadach i w formach okreslonych w ustawie oraz w trybie wynikajacym z odrebnych
przepisów, uczestnicza w identyfikowaniu i definiowaniu problemów spolecznych Gminy
Szelków, wypracowywaniu sposobów ich rozwiazywania oraz wykonywaniu zadan
publicznych;

4. zasada efektywnosci - oznacza wspólne dazenie do osiagniecia mozliwie
najwiekszych efektów realizacji zadan publicznych;

5. zasada uczciwej konkurencji - oznacza, ze organy samorzadu udzielaja wszystkim
podmiotom jednakowych informacji odnosnie wykonywanych dzialan;

6. zasada jawnosci - Gmina Szelków udostepnia organizacjom pozarzadowym
informacje o zamiarach, celach i srodkach przeznaczonych na realizacje zadan publicznych;
7. zasada transparentnosci - Gmina Szelków przy wspólpracy z organizacjami kieruje sie
zasada przejrzystosci.

§ 4.
Zakres przedmiotowy.

Gmina wspólpracuje z organizacjami w sferze zadan publicznych wymienionych w art. 4
ustawy jezeli pokrywaja sie one z zadaniami wlasnymi Gminy Szelków.

§ 5.
Formy wspólpracy.

1.WspólpracaGminySzelkówmozeodbywacsie w formiefinansoweji pozafinansowej..

2. Wspólpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom pozarzadowym
oraz podmiotom realizacji zadan publicznych na zasadach okreslonych w ustawie o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w formie:

l) powierzenia wykonania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,

2) wspierania takich zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Powierzanie oraz wspieranie zadan, o których mowa w ust. 2, odbywa sie po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

4. Powierzenie zadan moze nastapic w innym trybie niz w otwartym konkursie, jezeli
zadanie mozna zrealizowac efektywniej w inny sposób okreslony w odrebnych przepisach
(w szczególnosci poprzez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach
ustawy prawo zamówien publicznych, przy porównywalnosci metod kalkulacji kosztów
oraz porównywalnosci opodatkowania).

5. Wspólpraca o charakterze pozafinansowym moze byc realizowana w formie:

l) wzajemnego informowania sie o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspóldzialania w
celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

a) publikowanie waznych informacji, przygotowanych przez organizacje pozarzadowe
dotyczacych dzialan tych organizacji, na stronie internetowej Gminy Szelków,

b) udzial przedstawicieli organizacji pozarzadowych w sesjach Rady Gminy oraz Komisjach
Rady Gminy, z prawem zabierania glosu,

c) przekazywanie przez organizacje pozarzadowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej,
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2) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania, projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji:
a) organizowanie przez administracje publiczna' konsultacji w sprawach realizacji
poszczególnych zadan gminy,
b) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz
Komisji Rady Gminy, na których dyskutowane beda projekty uchwal odnoszacych sie do
zagadnien zwiazanych z profilem dzialalnosci tych organizacji,

3) udostepnianie lokali na spotkania podmiotów programu i na spotkania otwarte
(organizacje nie dysponujace wlasnym lokalem mialyby mozliwosc zwrócenia sie z
wnioskiem o udostepnienie lokalu do organizacji spotkan, szczególowe warunki
udostepniania ustalane beda pomiedzy organizacjami a administratorem budynku),

4) pomoc w pozyskiwaniu srodków z innych zródel niz budzet gminy, w szczególnosci

poprzez:

a) opiniowanie wniosków o granty i dotacje,

b) promowanie ciekawych projektów, mogacych uzyskac srodki ze zródel zewnetrznych,

c) organizowanie konsultacji i szkolen dotyczacych zdobywania funduszy,

d) udzielanie rekomendacji (przy pozyskiwaniu sponsorów i srodków z innych zródel

zewnetrznych),

5) promocje dzialalnosci organizacji w mediach (organizacje moglyby równiez zamieszczac
informacje o swojej dzialalnosci na stronie internetowej Gminy),
6) udzielanie pomocy rzeczowej w postaci mozliwosci korzystania z drukarki,
kserokopiarki, faksu, itp.,
7) uczestniczenia na wniosek organizacji w otwartych spotkaniach z udzialem
przedstawicieli organizacji pozarzadowych,
8) pomoc w nawiazywaniu kontaktów i wspólpracy z partnerami w skali lokalnej,
regionalnej, krajowej i miedzynarodowej.
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§ 6.

1. Organizacje pozarzadowe i podmioty moga z wlasnej inicjatywy zlozyc oferte na
realizacje zadan publicznych.
2. W przypadku zlozenia oferty, o której mowa w ust. l, Wójt Gminy w terminie 1
mleSleca:

l) rozpatruje celowosc realizowania zadania,

2) informuje o podjetej decyzji.

3. W przypadku stwierdzenia celowosci zadania, informuje skladajacego oferte o trybie
zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§ 7.

Zakres finansowy.
Na realizacje w 2015 roku Programu wspólpracy Gminy Szelków z organizacjami
pozarzadowymi oraz z podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 20l4r. poz. 1118, z pózno zm.), Rada Gminy przewiduje
przeznaczyc kwote 2.000,00 zlotych.

- - ---- ~---_._.-



§ 8.
Priorytetowe zadania publiczne.

l. Priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez Gmine Szelków w 2015 roku to:

l) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) wspieranie inicjatyw kulturalnych,

b) promowanie przedsiewziec kulturalnych jako alternatywy dla swiata konfliktu

przemocy,

c) wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizacje festiwali, przegladów,

koncertów artystycznych,

d) organizacja konkursów, warsztatów i wystaw,

e) wspóldzialanie przy organizacji imprez kulturalnych o róznym zasiegu, promujacych

r- gmme,
f) promowanie lokalnej twórczosci,
g) promocja inicjatyw kulturalnych, zwlaszcza w gminnym serwisie internetowym,

2) kultura fizyczna i sport:

a) wspólpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w róznych
dyscyplinach sportowych, oraz w zakresie organizacji wyjazdów druzyn i zawodników na
zawody sportowe,
b) wspólpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo -rekreacyjnych i
turystycznych wsród mieszkanców Gminy Szelków,
c) wspólorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i miedzyszkolnych,
d) wspólpraca ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów
sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych,
e) tworzenie warunków do prowadzenia dzialalnosci statutowej klubom sportowym i
stowarzyszeniom, w tym udostepnianie obiektów sportowych,

I- f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepelnosprawnych,
g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepelnosprawnych na zawody sportowe poza
obszarem Gminy,
h) promowanie aktywnosci i kultury fizycznej, zwlaszcza wsród dzieci i mlodziezy,
i) wspólorganizowanie przedsiewziec turystycznych -
promowanie potencjalu turystycznego Gminy,
j) promowanie i organizacje grup wolontariatu (bez ograniczen wiekowych),
k) aktywizacja osób starszych i niepelnosprawnych w zakresie organizacji zajec i imprez
sportowo turystycznych,
l) promocja i programy stypendialne dla osób i dzieci (dofinansowanie wyjazdów,
zgrupowan i obozów sportowych),

3) wypoczynek dzieci i mlodziezy,
4) pomocy dla stowarzyszen dzialajacych na rzecz osób niepelnosprawnych, bezdomnych i
zagrozonych wykluczeniem spolecznym,
5) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie przeciwdzialania przemocy
(zwlaszcza przemocy w szkole i przemocy domowej),
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6) wypoczynek dzieci i mlodziezy realizowany na podstawie "Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szelków na 2015 rok".

2. Rozszerzenie wykazu zadan, które moga byc powierzone organizacjom pozarzadowym i
podmiotom, moze byc dokonane na wniosek Wójta Gminy, po akceptacji go przez Rade
Gminy w Szelkowie w drodze zmiany uchwaly w sprawie przyjecia programu.

3. Obszary wspólpracy zostaly zidentyfikowane na podstawie zadan publicznych
okreslonych w ustawie.

§ 9.

Okres realizacji programu.

"Program wspólpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o

wolontariacie na 2015 r." realizowany bedzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r.

§ 10.

Sposób realizacji programu.

Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i realizacje programu:

1. Rada Gminy w zakresie:

l) wytyczenia kierunków i obszarów wspólpracy z organizacjami pozarzadoWYmii innYmi

podmiotami,

2) okreslania corocznie wysokosci srodków w budzecie gminy z przeznaczemem na

realizacje wspólpracy w obszarach okreslonych w programie.

2. Wójt Gminy w zakresie:

l) podejmowania decyzji o kierunkach wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi i innymi

podmiotami,

2) dysponowania srodkami na ten cel w ramach budzetu Gminy,

3) oglaszania otwartych konkursów ofert na realizacje zadan publicznych,

4) zawierania umów zlecenia o powierzenie wykonania zadania i umów wsparcia zadan w

zakresie dzialalnosci pozytku publicznego i udzielania dotacji z budzetu gminy w ramach

uchwalonego budzetu.
3. Skarbnik Gminy w zakresie:

1) pomocniczosci w przeprowadzaniu kontroli finansowej realizacji zadan publicznych
zleconych organizacjom pozarzadowym i innym podmiotom,

2) przedstawiania Wójtowi Gminy uwag i wniosków w zakresie stwierdzonych
nieprawidlowosci dotyczacych spraw fmansowych.

4. Merytoryczne komórki organizacyjne Urzedu Gminy w zakresie:

l) przygotowania i publikacji ogloszen o otwartych konkursach ofert na realizacje zadan
pozytku publicznego,

2) dokonywania wstepnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci oferty,

...



3) sporzadzania opinii dotyczacej zakresu oferty i przedlozenia jej Wójtowi Gminy,

4) informowania oferentów o zatwierdzonych przez.Wójta wynikach rozpatrzenia ofert,

5) publikowania wyników rozpatrzonych ofert,

6) sporzadzanie umów,

7) kontroli realizacji zadan, oceny sprawozdan z realizacji zadan publicznych zleconych
podmiotom wylonionym w drodze konkursu,

8) utrzymywania biezacych kontaktów z organizacjami pozarzadowymi i innymi
podmiotami,

9) koordynowania realizacji i promocji programu.

Zakres finansowy zadan publicznych Gminy realizowanych z udzialem organizacji
pozarzadowych i podmiotów, wyznacza przyjety przez Rade Gminy budzet na 2015 rok
w uchwalonym planie wydatków.

§ 11.

Wysokosc srodków przeznaczonych na realizacje programu.

1. Wysokosc srodków finansowych przeznaczonych na realizuje zadan publicznych
przez organizacje pozarzadowe okresla Rada Gminy Szelków w uchwale budzetowej na
2015 rok. .

2. Srodki finansowe przeznaczone w budzecie gminy na rok 2015 dla organizacji
pozarzadowych i podmiotów prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego wynosza
kwote w wysokosci 2.000,00 zl (dwa tysiace zlotych).

§ 12.

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji spolecznych.

1. Sposób konsultacji programu zostal okreslony Uchwala Nr XIII/64/20 11 Rady Gminy w
Szelkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia szczególowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa

~ miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji.

§ 13.
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w

otwartych konkursach ofert.
Kazdorazowo w zwiazku z oglaszanym konkursem ofert na realizacje zadan publicznych
Gminy Szelków Wójt Gminy powoluje komisje konkursowa w celu zaopiniowania
zlozonych ofert w postepowaniu konkursowym.

1. Komisja Konkursowa i jej Przewodniczacy powolywana jest Zarzadzeniem Wójta
niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert.

2. W sklad komisji wchodza:

1) przedstawiciele organu wykonawczego,

2) osoby reprezentujace organizacje pozarzadowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3
ustawy z wylaczeniem osób reprezentujacych organizacje pozarzadowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust.3 biorace udzial w konkursie.
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3. W skladzie Komisji Konkursowej moga zasiadac z glosem doradczym, osoby
posiadajace specjalistyczna wiedze w dziedzinie obejmujacej zakres zadan publicznych,
którychkonkursdotyczy. .

4. Z prac Komisji sporzadza sie protokól, który podpisuja wszyscy czlonkowie.

5. Komisja konkursowa dziala w oparciu o wlasciwe ustawy oraz zasady:
pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji i
jawnosci.

6. Organizacje, które przystapily do postepowania konkursowego, a nie otrzymaly
dotacji otrzymuja o tym fakcie zawiadomienie w formie pisemnej.

§ 14
Ocena Realizacji Programu

1. Monitoring realizacji wspólpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz

informacji wnoszonych przez podmioty Programu.

2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczace realizacji Programu moga byc zglaszane na

biezaco w Sekretariacie Urzedu Gminy wSzelkowie.

3. Miernikami efektywnosci Programu sa:

1) liczba podmiotów Programu wspóluczestnlczacych w realizacji zadan public~ych

w 2015 r.;

2) wysokosc srodków finansowych zaangazowanych w realizacje Programu;

3) liczba zadan zrealizowanych w ramach Programu;

4. Sprawozdanie zbiorcze na. podstawie danych przedstawionych przez komórki

organizacyjne Urzedu oraz gminne samorzadowe jednostki organizacyjne sporzadzi

Sekretarz Gminy Szelków.

5. Wójt Gminy Szelków, nie pózniej niz do dnia 30 kwietnia 2016 roku, przedlozy Radzie

-..~ Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, zostanie upublicznione na stronie internetowej

Urzedu.

§ 15.

Postanowienia koncowe.

1. Zmiany w Programie moga byc dokonywane w trybie uchwaly Rady Gminy
wSzelkowie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie maja przepisy
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 20l4r., poz. 1118, z póznozm.).
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