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Wójta Gminy Świlcza
z dnia 04.10.2018 r.
PROJEKT
„Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
Wstęp
Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania
na rzecz społeczności lokalnych są ważnym ogniwem demokratycznego społeczeństwa.
Skuteczność działań podejmowanych przez organizacje społeczne sprawia, że z roku na rok
rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian w środowisku lokalnym, co ma również
wpływ na rozwój regionu. Jako podmioty silnie osadzone w lokalnych realiach, doskonale
znają potrzeby i problemy mieszkańców Gminy Świlcza. Ogromna aktywność oraz
elastyczność w działaniu sprawiają, że ich rola w budowaniu w społeczeństwa
obywatelskiego jest nieoceniona. Obok sektora gospodarczego i sektora władzy publicznej,
jako trzeci sektor stanowią fundament nowoczesnego państwa.
Przyjmując Program Współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, Gmina
Świlcza wyraża wolę budowania dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji
inicjatyw służących mieszkańcom oraz deklaruje ścisłe współdziałanie z organizacjami
pozarządowymi w realizacji zadań ustawowych samorządu.
§ 1.
Postanowienia ogólne:
1. Podstawą opracowania Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 jest art. 5 a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018
r. poz. 450 z późn. zm.).
2. Użyte w dalszej treści określenia oznaczają odpowiednio:
a) „ustawa” - ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
b) „Gmina” - Gminę Świlcza,
c) „Program” - Program Współpracy Gminy Świlcza z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
d) „Organizacje Pozarządowe” - organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy.
§ 2.
Program określa cele, zasady i formy współpracy, zadania priorytetowe, sposób realizacji
programu i planowane środki publiczne Gminy na realizację zadań. Ponadto program zawiera
kryteria oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia i przebiegu konsultacji

programu, a także sposób powoływania i zasady działania komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
§ 3.
Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym jest budowanie i wzmacnianie pozycji lokalnego społeczeństwa
obywatelskiego w realizowaniu zadań publicznych służących rozwojowi Gminy i jej
mieszkańców.
2. Celami szczegółowymi są:
1. rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem, a radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego (dalej: Organizacjami
Pozarządowymi),
2. poprawa jakości usług publicznych Gminy z zakresu zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy,
3. tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,
4. promocja społeczeństwa obywatelskiego,
5. zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za stan lokalnej
społeczności,
6. promocja gminy.
§ 4.
Zasady, formy współpracy, zakres przedmiotowy oraz sposób realizacji programu
1. Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi odbywa się na zasadach:
równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi będzie realizowana poprzez
formy:
1) finansowe:
a) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconych zadań,
b) powierzanie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na
sfinansowanie jego realizacji,
c) wspieranie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na
dofinansowanie jego realizacji,
d) wspólną realizację zadań na zasadach partnerstwa,
2) pozafinansowe:
a) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących statutowej działalności Organizacji Pozarządowych,
b) wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności
i współdziałania,
c) publikowanie informacji, ważnych dla Organizacji Pozarządowych, na stronie
internetowej Urzędu Gminy Świlcza,
d) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne i tworzenie wspólnych
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
e) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku Organizacji Pozarządowych,
f) organizowanie szkoleń i konferencji dla współpracujących z Gminą
Organizacji Pozarządowych,

g) doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez Organizacje Pozarządowe
środków finansowych z innych źródeł i pomoc w ich wykorzystaniu
i rozliczaniu,
h) pomoc merytoryczną Organizacjom Pozarządowym z zakresu realizowanych
zadań zleconych z obszarów objętych programem współpracy,
i) rekomendowanie projektów realizowanych przez Organizacje Pozarządowe
w ramach współpracy z innymi partnerami oraz udzielanie rekomendacji
Organizacjom Pozarządowym współpracującym z Gminą, które ubiegają się
o dofinansowane z innych źródeł,
j) pomoc w organizacji spotkań i szkoleń, w tym nieodpłatne udostępnianie
pomieszczeń i urządzeń w obiektach gminnych,
k) użyczanie lub oddania w najem na preferencyjnych warunkach należących do
Gminy lokali użytkowych Organizacjom Pozarządowym na cel prowadzonej
przez nie działalności pożytku publicznego.
1.

2.
3.
4.

§ 5.
Program będzie realizowany we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w szczególności poprzez:
a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie jego realizacji na zasadach określonych w ustawie,
b) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji w drodze umowy zlecenia,
c) wspólny udział w wykonywaniu zadań o charakterze pozafinansowym,
d) realizację inicjatyw lokalnych.
Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert,
w ramach którego warunki konkursowe są konsultowane z Organizacjami
Pozarządowymi o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić również na podstawie odrębnych
przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.
Szczegółowe prawa i obowiązki Organizacji Pozarządowych realizujących zlecone
zadania publiczne będą każdorazowo określone w umowach.
§ 6.
Priorytetowe zadania publiczne

Wyznacza się następujące obszary współpracy w sferze realizacji zadań publicznych, a w ich
ramach zadania priorytetowe:
1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez
organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
b) upowszechnianie i krzewienie aktywności fizycznej wśród mieszkańców
Gminy,
c) stwarzanie warunków udziału mieszkańców Gminy poprzez doraźne lub
zorganizowane uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej,
d) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży mających na celu rozwój umiejętności
sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu,
e) poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych,
f) udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży,
2) z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:
a) upowszechnianie wiedzy na temat zachowań w różnych sytuacjach zagrożeń,
szkolenie członków grup ratowniczych,

b) współdziałanie w zakresie ratowania życia, zdrowia i mienia obywateli,
c) pokrywanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia
gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy.
Wyżej wymienione zadania nie wyłączają możliwości wykonywania w 2019 r. innych
zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 7.
Okres realizacji programu
Program współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowany od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku.
§ 8.
Wysokość środków planowanych na realizację programu
Wysokość środków planowanych na realizację programu w 2019 roku wynosi 409.320,00 zł.
Środki te mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności
od sytuacji finansowej Gminy.
§ 9.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
Projekt został skonsultowany z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w § 3 ust. 3 ustawy.
§ 10.
Sposób oceny realizacji programu
1. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie następujących
wskaźników;
a) liczby skonsultowanych z Organizacjami Pozarządowymi projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych
organizacji,
b) liczby złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu
i prawidłowe ich zrealizowanie,
c) liczby Organizacji Pozarządowych realizujących zadania programowe,
d) liczby zleconych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych
z budżetu Gminy na ich realizację,
e) wielkości finansowych i pozafinansowych środków zaangażowanych przez
podmioty realizujące zlecone zadania programowe,
f) liczby inicjatyw publicznych podjętych przez Organizacje Pozarządowe,
g) liczby odbiorców
uczestniczących
w
zrealizowanych
zadaniach
programowych.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu na 2019 rok zostanie przedstawione przez Wójta
Radzie Gminy Świlcza nie później niż do 31 maja 2020 roku i opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza.

§ 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. Komisję konkursową i jej skład osobowy powołuje Wójt Gminy Świlcza.
2. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert
zostaną określone w zarządzeniu Wójta Gminy Świlcza po jej powołaniu.
3. Powołana komisja konkursowa opiniuje pod względem merytorycznym wszystkie
oferty konkursowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie terminu składania
ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości
przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Świlcza.

Uzasadnienie
W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zachodzi potrzeba uchwalenia
„Rocznego programu współpracy gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
Współpraca gminy z w/w organizacjami nie wynika jednak tylko z obwarowań prawnych
i ustawowej konieczności uchwalania rocznego programu współpracy, ale także
z dostrzegania korzyści wynikającej z tej współpracy. W organizacjach pozarządowych
pracują pasjonaci, ludzie całym sercem zaangażowani w działania na rzecz społeczności
lokalnej.
Program jest wyrazem zaangażowania władz gminy Świlcza wobec organizacji
pozarządowych w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb, dążeń i oczekiwań społeczności
lokalnej. Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego, zaliczanych głównie do trzeciego sektora, w sferze realizacji zadań publicznych,
jest istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Program
współpracy został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Określa reguły i obszary wsparcia, tryb zlecania realizacji zadań publicznych,
a także zasady udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu.

