UCHWAŁA NR XXIX/183/14
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 19 i art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wójt określa formy zlecenia zadań publicznych oraz wysokość środków na poszczególne zadania.
2. Wójt ogłasza otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań publicznych oraz określa termin składania ofert.
§ 3. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Gminy Nowe Piekuty w uchwale
budżetowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała

wchodzi

w życie

z dniem

podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/183/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 23 stycznia 2014 r.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWE PIEKUTY
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
PREAMBUŁA
Roczny Program Współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi winien służyć
zrównoważonemu rozwojowi gminy. W szczególności służyć ma on rozwojowi członków tej wspólnoty
aktywnie uczestniczących w jej życiu, tworzących solidarne społeczeństwo, podejmujących działania na rzecz
wspólnot lokalnych i podejmujących działania zmierzające ku realizacji wspólnie nakreślonych celów
i opartych o wspólne wartości.
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, zwanego dalej „Programem”,
jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity:
Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.),
2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Nowe Piekuty,
3) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.),
4) dotacjach - należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu gminy
przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.),
5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 234 poz. 1536 ze zm.),
6) Wójcie - rozumie się Wójta Gminy Nowe Piekuty
§ 3. Współpraca Gminy Nowe Piekuty z podmiotami Programu wynika z woli partnerów i opiera się na
zasadach: praworządności, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, jawności, efektywności, uczciwej
konkurencji oraz jawności.
1. Zasada praworządności jest zasadą, zgodnie z którą wszystkie podmioty wykonujące zadania z zakresu
administracji publicznej prowadzą tę działalność na podstawie oraz w granicach określonych przez prawo.
2. Zasada pomocniczości jest zasadą, zgodnie z którą organy administracji publicznej nie powinny
przeszkadzać indywidualnym osobom i grupom ludzi w podejmowanych przez nich działaniach, lecz powinny
uzupełniać wysiłki tych podmiotów, które nie są samowystarczalne.
3. Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
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4. Zasada jawności oznacza, że każda osoba powinna mieć prawo do zapoznania się ze sprawami
prowadzonymi przed organami administracji publicznej, które jej dotyczą lub które dotyczą interesu społecznego.
5. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich
realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.
6. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji
zadań publicznych przy jak najmniejszych nakładach.
7. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy,
opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego
dostępu do informacji.
§ 4. Ze strony Gminy program realizują:
1. Rada Gminy - w zakresie wyznaczania przedmiotu i form współpracy oraz przydzielenia środków
finansowych na realizację współpracy.
2. Wójt Gminy - w zakresie wykonywania uchwały Rady w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 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.
3. 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.
Rozdział 2.
Zakres i zasady współpracy
§ 5. 1. Przedmiotem tej współpracy jest:
1) diagnoza sytuacji społecznej w Gminie Nowe Piekuty,
2) identyfikacja potrzeb społecznych oraz skali i sposobu ich zaspakajania,
3) realizacja zadań gminy w sferze pożytku publicznego,
4) tworzenie standardów oraz budowanie systemowych rozwiązań w sferze pożytku publicznego.
2. Program współpracy na 2014 rok określa zadania publiczne, które w szczególności mogą być realizowane
we współpracy z podmiotami Programu m. in. w zakresie:
1) działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, a także
wypoczynku dzieci i młodzieży tj;
a) organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zajęć sportowych dla dorosłych
poprzez : zajęcia z piłki ręcznej, zajęcia karate, zajęcia piłki nożnej, tenisa stołowego, badmintona itp., oraz
organizacja turniejów sportowych
2) rozwój tradycji i świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości tj;
a) organizacja festynu Rodzinnego z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja, organizacja „Hodyszewskich Dni
Gimnazjalistów”, organizacja „Dożynek Gminych”, udzielanie pomocy inicjatywom, których przesłaniem
jest upamiętnianie osób, miejsc, wydarzeń historycznych na terenie Gminy, organizacja uroczystości
rocznicowych i obchodów świąt narodowych
3) poprawianie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i porządku publicznego na terenie gminy;
4) działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom społecznym;
5) działania o charakterze ekologicznym służące poprawie stanu środowiska oraz ochronie przyrody - szczególnie
w zakresie gospodarki odpadami;
6) działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu;
§ 6. Współpraca gminy z podmiotami Programu realizowana będzie w formie:
1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
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2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowania wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów programu;
3) udzielania dotacji na realizację projektów finansowanych z innych źródeł;
4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach;
5) udzielania wsparcia
i doradztwa.

technicznego,

organizacyjnego

i merytorycznego

w szczególności

poradnictwa

6) informowania przez Podmiot programu, w swoich materiałach informacyjnych, o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez Gminę Nowe Piekuty.
§ 7. Zlecanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa § 6 lit. a może mieć formę:
1) powierzania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§ 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi określa uchwała budżetowa na 2014 rok.
§ 9. 1. Zadania wymienione w § 5 będą zlecane w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta
Gminy, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest
zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania podmiotów.
2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 5 ogłasza Wójt Gminy.
3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego rozstrzygnięcia, wysokość
przyznanej dotacji oraz komórkę odpowiedzialną w imieniu Gminy za nadzór wykonania zleconego zadania określi
każdorazowo Wójt.
4. Wójt ogłaszając otwarty konkurs może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby upoważnione do
przyjmowania składanych ofert i oceny ich kompletności.
5. Rozpatrzenie oferty może być uzależnione od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub
dokumentów będących w posiadaniu podmiotu składającego ofertę.
§ 10. 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w § 5, powołuje się Komisję
konkursową.
2. Zadaniem Komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku złożonych przez
organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji
wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.
3. Skład komisji określi Wójt.
4. Komisja konkursowa, której pracami kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności
wyznaczony przez niego Członek Komisji - zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez
udziału oferentów.
5. W pracach Komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym oraz według następujących kryteriów merytorycznych:
metodologii realizacji zadania, kalkulacji jego kosztów, przewidywanych rezultatów zadania, możliwości
finansowych realizacji przez organizację, dotychczasową współpracę organizacji - w szczególności z Gminą Nowe
Piekuty, doświadczenie organizacji w realizacji podobnych zadań.
7. Komisja dokonuje wyboru oferty zwykłą większością głosów. Za wybraną uważa się ofertę, za którą
zostanie oddana największa liczba głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość
przyznawanych środków ogłasza się niezwłocznie w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy
Nowe Piekuty
§ 11. 1. Realizacja rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami zostanie poddana
ocenie podsumowującej, mającej na celu weryfikację realizacji wykonania programu w dwóch zakresach:
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1) jakości współpracy;
2) stopnia realizacji celów współpracy.
2. Oceny podsumowującej dokona Urząd Gminy Nowe Piekuty.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski
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