
Projekt

z dnia  24 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX.53.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020.

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668 z późn.zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§ 2. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w Programie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668 z późn.zm.);

2) podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których 
mowa w art.3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego;

3) dotacji - rozumie się przez to dotację, w rozumieniu art.127 ust.1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).

§ 3. Cele programu.
1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

samorządem, a organizacjami pozarządowymi poprzez poszerzenie zakresu i form współpracy.
2. Celami szczegółowymi programu są:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;

2) pobudzenie aktywności społecznej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb 
lokalnej społeczności;

3) integracja i wspólne działanie podmiotów realizujących zadania publiczne;
4) podejmowanie przedsięwzięć w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe;
5) rozwijanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz zwiększenia aktywności mieszkańców 

gminy Wojcieszów.
§ 4. Przedmiot współpracy.
1. Przedmiotem współpracy Gminy Wojcieszów z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
2) zwiększenie efektywności działań na rzecz gminy i jej mieszkańców;
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3) określenie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.
§ 5. Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców bez względu na 
siedzibę.

§ 6. Formy współpracy.
1. Gmina Wojcieszów realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w formach:
1) powierzenia podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub 

odrębnych przepisach wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji;
2) wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji;
3) konsultowania z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych podmiotów;
4) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności 

z funduszy Unii Europejskiej;
5) udziału podmiotów w działaniach programowych samorządu;
6) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych 

oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego;

7) promocji działalności podmiotów, w tym także na stronach internetowych gminy.
2. Współpraca może polegać także na wsparciu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym 

lub finansowym podmiotów programu.
3. Współpraca, o której mowa w ust.1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 7. Zakres współpracy Gminy Wojcieszów z podmiotami.
1. W 2020 roku Gmina Wojcieszów będzie współpracować z podmiotami w realizacji swoich 

zadań wymienionych w ustawie, obejmujących następujące dziedziny:
1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacja programów 

profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych, organizacja imprez promujących styl życia 
wolny od nałogów;

4) edukacji, oświaty i wychowania;
5) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku;
6) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
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11) ratownictwa, ochrony ludności;
12) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
13) ochrona i promocja zdrowia;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa  przyrodniczego;
15) działalności na rzecz podmiotów w zakresie określonym w pkt 1-14.

2. Na rok 2020, jako priorytetowe, zostały określone zadania w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące:

a) wspomaganie działalności klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej 
prowadzących działalność na terenie gminy;

b) prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży;
c) udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla;
d) udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez gminę,

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej obejmujące:
a) wspomaganie działalności zespołów działających na terenie gminy;
b) udział w lokalnych i regionalnych imprezach kulturowych,

3) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku:
a) organizowanie terenów ogólnodostępnych do celów sportowo-wypoczynkowych np: placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych, szlaków turystycznych, tras rowerowych,
b) organizacja i udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych np. rajdy, wycieczki.

§ 8. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.
1. Gmina Wojcieszów będzie pomagała podmiotom w pozyskiwaniu środków z innych 

źródeł finansowania niż budżet gminy. Wsparcie samorządu będzie dotyczyć szczególnie 
pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Pomoc Gminy będzie obejmować m.in.:

1) informowanie o źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;
2) promowanie programów, z których można uzyskać środki;
3) organizowanie szkoleń z zakresu przygotowania wniosków i dotacji oraz udzielanie pomocy 

w ich sporządzaniu.
§ 9. Okres realizacji Programu.
1. Program współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje rok kalendarzowy 2020.
§ 10. Sposób realizacji Programu.
1. Program będzie realizowany przez:

1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej organizacji;

2) zlecanie zadań publicznych w oparciu o przeprowadzony konkurs ofert na wsparcie lub 
powierzenie ich realizacji na zasadach określonych w ustawie;

3) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na zasadach określonych w ustawie;
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4) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez pracowników 
Urzędu Miasta.

§ 11. Wysokość środków planowanych na realizację programu.
1. Gmina współpracując z podmiotami planuje przeznaczyć na realizację programu środki 

w wysokości 90.000 zł.
§ 12. Sposób oceny realizacji Programu.
1. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane 

bezpośrednio Burmistrzowi.
2. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom na zasadach 

określonych w ustawie, a wyniki wykorzystuje do usprawnienia bieżącej współpracy.
3. Corocznej oceny realizacji Programu dokonuje się stosując  następujący wskaźniki:

1) liczba organizacji wyrażających wolę podjęcia we współpracy z Gminą realizacji zadań na rzecz 
lokalnej społeczności;

2) liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych;
3) liczba zaproponowanych przez organizacje zadań publicznych;
4) liczba zleconych przez Gminę zadań, w tym liczba zawartych umów;
5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;
6) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym liczba wolontariuszy;
7) liczba osób będących adresatami (beneficjentami) zadań publicznych;
8) całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań;
9) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań.

§ 13. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji.
1. Burmistrz podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji zgodnie z zasadami 

określonymi w uchwale Nr XLI/218/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 24 sierpnia 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji uchwał w zakresie działalności pożytku 
publicznego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 24 października 2019 r. do 12 listopada 
2019 r.

3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wojcieszów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
Wojcieszów.

§ 14. 1. Najpóźniej w 7 dniu od ostatniego dnia terminu składania ofert w otwartych 
konkursach ofert Burmistrz powołuje komisje konkursowe do opiniowania złożonych ofert.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej 3 osoby wskazane zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów 
określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

4. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z propozycją 
wyboru oferty lub ofert i wysokością dotacji na realizację zadania publicznego.
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5. Dokumentację związaną z procedurą powołania oraz pracą komisji konkursowej prowadzi 
osoba wskazana przez Burmistrza.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3,
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne
wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności
działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w
rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy określa:

1) cel programu;

 2) przedmiot współpracy;

3) formy współpracy;

4) priorytetowe zadania publiczne;

5) zakres współpracy Gminy Wojcieszów z podmiotami;

6) współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;

7) okres realizacji programu;

8) sposób realizacji programu;

9) wysokość środków planowanych na realizację programu;

10) sposób oceny realizacji Programu;

11) informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji.

Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 w trybie Uchwały Nr XLI/218/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia
24 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w
zakresie działalności pożytku publicznego z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego ( Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego Nr 189, poz. 2824).      

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 24 października 2019 r. do 12 listopada
2019 r.  
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