Uchwała Nr XXII/226/2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi na terenie Gminy Radziejów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 5a
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 15362), uchwala się, co
następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na
terenie Gminy Radziejów na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie
Gminy Radziejów na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz. 887, Nr
205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.
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Uzasadnienie
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok winien być
uchwalony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Założenia programu są zbliżone do przyjętych w latach ubiegłych i będą stanowić
kontynuację działań Gminy Radziejów w zakresie w/w współpracy.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/226/2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Program współpracy samorządu Gminy Radziejów z organizacjami
pozarządowymi na 2014 rok.

I.

Wprowadzenie

Priorytetowym zadaniem gminy jest służenie mieszkańcom w sposób
najskuteczniejszy w ramach posiadanych środków.
Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych
środowisk społeczności lokalnej. Dlatego też prowadzenie aktywnej współpracy
władz Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi może przynieść wiele
korzyści społecznych.
Wyrazem dążenia samorządu Gminy Radziejów do szerokiej współpracy ze
środowiskiem podejmującym działania na rzecz społeczności lokalnej jest „Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi ”.
Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.
z 2010, Nr 234, poz. 1536).
Ilekroć w Programie jest mowa o organizacjach pozarządowych rozumie się
przez to również podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 3 w/w o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Cel programu
1. Celem głównym przedstawionego Programu na 2014 rok jest wprowadzenie
jasnych i czytelnych rozwiązań, włączających organizacje pozarządowe działające
w sferze pożytku publicznego w system demokracji lokalnej.
2. Cele szczegółowe programu prowadzą do:
a) zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Radziejów,
b) umocnienia poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
lokalną,
c) wzmocnienia mechanizmów współpracy samorządu i organizacji
pozarządowych oraz zapewnienia im udziału w realizacji zadań własnych
samorządu,
d) upowszechnianie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców,

e) upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności
pożytku publicznego,
III. Sposób realizacji programu
1. Program realizowany będzie we współpracy z :
a) organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze zadań publicznych nie
będącymi jednostkami sektora finansów publicznych niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej
utworzonymi na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacjami
i stowarzyszeniami,
b) stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi swoją
działalność na terenie Gminy Radziejów lub na rzecz jej mieszkańców,
c) osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. Powierzenie realizacji zadań, określonych w Programie następować będzie
w oparciu o podpisywane umowy, w których strony określą m. in. zasady
finansowania realizacji zadań.
IV. Realizatorzy programu i okres realizacji
1. W realizacji Programu uczestniczą:
a) Rada Gminy Radziejów i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej
i finansowej.
b) Wójt Gminy Radziejów w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej
Gminy wytyczonej przez Radę Gminy.
c) Osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Radziejów
oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy
z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji.
2. Program będzie realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
V. Zakres przedmiotowy
Artykuł 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wyznacza ustawowy zakres zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie
wszystkie istotne przedmioty realnego i potencjalnego wspólnego zainteresowania
samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających
w sferze pożytku publicznego.
VI. Priorytetowe zadania publiczne

Uznaje się, że do zagadnień priorytetowych, które będą realizowane w 2014 roku
przez partnerów Programu należą:
a) ochrona i promocja zdrowia,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) powierzanie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin będących w trudnej
sytuacji życiowej,
d) wsparcie finansowe w organizowaniu półkolonii, obozów oraz innych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
g) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
h) inne wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
VII. Zasady współpracy
1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia
działalności pożytku publicznego jest prowadzenie przez nie działalności na
terenie Gminy Radziejów lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Współpraca z organizacjami odbywać się będzie na zasadach określonych
w ustawie.
VIII. Formy współpracy
1. Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych (wraz z udzieleniem
dotacji) poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert lub innych form
dopuszczanych ustawą.
2. Udostępnianie organizacjom nieodpłatnie lokali na spotkania, szkolenia,
konferencje, związane z realizacją zadań gminy.
3. Współpraca w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż
budżet gminy.
4. Utrzymywanie bieżących kontaktów i pomoc organizacyjno-techniczna.
5. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu.
6. Organizowanie spotkań informacyjnych z Radą Gminy, Wójtem Gminy,
kierownikami jednostek organizacyjnych w celu wymiany informacji na temat
podejmowanych działań, wymiany doświadczeń, koordynacji podejmowanych
działań.
7. Konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

8. Pomoc w promowaniu działalności organizacji poprzez umieszczanie
w gminnym biuletynie informacji publicznej dostarczonych materiałów.
IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu
Na realizację Programu w 2014 roku przewidziano kwotę 3.000 zł.
X.

Sposób oceny realizacji programu

1. Program będzie realizowany poprzez udział przedstawicieli organizacji
pozarządowych w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy.
2. Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi i propozycje
dotyczące realizacji programu do pracowników urzędu merytorycznie
odpowiedzialnych za dany obszar działalności.
3. Urząd Gminy będzie dokonywał okresowych ocen (miesięcznych i kwartalnych),
a także na bieżąco będzie monitorował realizację zadań wynikających
z zawartych umów.

XI.

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji

1. Tworzenie Programu i konsultacje prowadzone są w oparciu o Uchwałę Nr
IV/11/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
2. Konsultacje Programu na 2014 rok prowadzone były w terminie od 6 grudnia
2013 r. do 19 grudnia 2013 r. W toku konsultacji nie wniesiono uwag co do treści
Programu.
XII.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
powoływane są Zarządzeniem Wójta Gminy Radziejów.

