Załącznik do Uchwały Nr … 2019 r.
Rady Miejskiej w Olszynie z dnia…listopada 2019 r.

Projekt

Program współpracy Gminy Olszyna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2022.
WSTĘP
Priorytetem Gminy Olszyna jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami
środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi
korzyściami takiej współpracy są między innymi:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje
otoczenie,
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności
lokalnych,
c) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu
rozpoznaniu występujących potrzeb.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2018r.,poz.450 ze zm.),
burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Olszyny ,
radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Olszynie,
organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz osoby prawne lub
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy,
organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje,

o których mowa

w art. 20 ustawy,
konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy,
gminie – należy przez to rozumieć Gminę Olszyna.
2. Program określa cele, zasady, formy i zakres współpracy samorządu Gminy Olszyna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym priorytetowe zadania
publiczne.
§ 2. Cele programu
1. Celami współpracy jest przede wszystkim:
1) wzmacnianie potencjału organizacji,
2) rozwijanie partnerstwa publiczno-społecznego,
3) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość
społeczeństwa obywatelskiego.
2. Celem

głównym

programu

jest

budowanie

partnerstwa

pomiędzy administracją

samorządową i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
3. Celami szczegółowymi programu są:
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców całej
gminy
2) wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Olszyna,
3) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
4) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,
5) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
6) intensyfikacja działań na rzecz dzieci ,młodzieży oraz dorosłych .
§ 3. Zasady współpracy
1. Współpraca Gminy Olszyna z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:
1) wzajemnego wspierania,
2) uczciwej konkurencji,
3) jawności.
§ 4. Formy współpracy
1. Współpraca samorządu Gminy z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego odbywa się w szczególności w formach określonych
w art. 5 ust. 2 ustawy i może przybierać formy finansowe oraz poza finansowe.
2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
1) powierzania

wykonywania

zadań

publicznych,

wraz

z

udzieleniem

dotacji

wraz

z

udzieleniem

dotacji

na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania

wykonywania

zadań

publicznych,

na dofinansowanie ich realizacji.
3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym
jest otwarty konkurs ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
4. Możliwe jest zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego o charakterze
lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku spełnienia
warunków określonych w art. 19a ust. 1 ustawy.
5. Poza finansowe formy współpracy to:
1) możliwość bezpłatnego udostępniania sal, pomieszczeń i nieruchomości;
2) koordynowanie działań i realizacja wspólnych przedsięwzięć i imprez;
3) doradztwo i udzielanie przez instytucje gminne pomocy merytorycznej;
4) pomoc w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż samorządowe,
5) umożliwienie organizacjom korzystania z lokali komunalnych na preferencyjnych
warunkach;
6) promowanie przez samorząd działalności organizacji;
7) przekazywanie informacji, za pośrednictwem mediów lokalnych, o realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe;
8) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi

projektów aktów normatywnych

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w tym programu
współpracy;
9) wspieranie przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych lokalnym organizacjom;
10) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących
ich zaspokojeniu;
11) działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń
i publikacji dla organizacji pozarządowych;
12) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
13) zachęcanie prywatnych przedsiębiorców do sponsorowania najlepszych projektów
organizacji.
§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy
Samorząd Gminy Olszyna

współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych

wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi Gminy. Przedmiotem
współpracy z organizacjami

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego jest realizacja następujących zadań publicznych:

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz podejmowanie działań na rzecz osób
samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
2) Ochrona i promocja zdrowia, w tym:
a) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych oraz imprez promujących zdrowy
tryb życia bez alkoholu, narkotyków i innych uzależnień, dla dzieci, młodzieży
i dorosłych;
b) podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego
czasu;
c) popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia
od alkoholu, narkotyków i tytoniu, leków oraz innych środków i zachowań
stanowiących zagrożenie dla zdrowia;
d) propagowanie idei trzeźwości wśród osób uzależnionych i ich rodzin oraz
społeczności lokalnej;
e) podejmowanie działań mających na celu podniesienie wiedzy w zakresie udzielania
pierwszej pomocy,
f) popularyzowanie i wspieranie działań prozdrowotnych a w szczególności badań
profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych i pomoc osobom objętym
chorobą nowotworową .
3.Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.
4. Wspieranie i upowszechnianie sportu , turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych poprzez:
1) wspieranie organizacji zajęć sportowych, turniejów, treningów, szkoleń;
2) wspieranie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych;
3) wspieranie organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży uprawiających sport;
4) wspieranie organizacji imprez krajoznawczych i turystycznych.
5.Ochrona i opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
6. Wspieranie promocji regionu poprzez:
1) działania z zakresu kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
lokalnych tradycji ,
2) upowszechnianie wiedzy o historii gminy Olszyna,
3) poprawę walorów estetycznych , krajobrazowych i turystycznych regionu.

§ 6. Priorytetowe zadania publiczne
1. Rada na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, wskazanych m.in. w Strategii Rozwoju
Gminy Olszyna, diagnozie problemów społecznych, wniosków corocznie składanych przez
organizacje, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami
uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja jest najpilniejsza, należą :
1) wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
2) powszechne zajęcia sportowe i rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,
3) profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii,
4) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności kreowanie postaw
przedsiębiorczych,
5) rozwój form pracy z rodziną , w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą , m.in. w ramach
świetlicy socjoterapeutycznej , kół zainteresowań itp.
6) przedsięwzięcia kulturalne , sportowe i rekreacyjne, w szczególności tzw. alternatywne
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
7) objęcie pomocą rodzin ubogich , w tym dożywianie dzieci,
8) wspomaganie rozwiązywania problemów rodzin patologicznych,
9) stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu w okresie wakacji letnich i
ferii zimowych;
10) profilaktyka chorób i ochrona zdrowia,
11) działania na rzecz osób starszych,
12) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt , objęcia ich ochroną i otoczenie
opieką .
2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt 1, informuje przyszłych partnerów Programu
o podstawowych priorytetowych kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium
podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana
efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania
oraz posiadane zasoby.
§ 7. Okres realizacji programu
1. Program współpracy samorządu Gminy Olszyna

z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

§ 8. Sposób realizacji programu. Podmioty realizujące współpracę Gminy z organizacjami
pozarządowymi
1. Podmiotami realizującymi współpracę są:
1) Rada – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów
w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi, uchwalająca roczny program
współpracy jako organ stanowiący i kontrolny.
2) Burmistrz – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę, realizujący program
współpracy, jako organ wykonawczy.
3) Organizacje oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
realizujące zadania publiczne na terenie Gminy

lub dla jego mieszkańców – bez

względu na siedzibę organizacji w zakresie odpowiadającym działaniom samorządu
Gminy.
2. Urząd prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami, która polega na:
1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań
finansowanych z budżetu Gminy,
2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i poza finansowej współpracy

z organizacjami

pozarządowymi,
3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi
statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
4) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych dotyczących wzajemnej współpracy,
5) kontroli realizacji zlecanych zadań.
§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
1. Na realizację programu Gmina Olszyna przeznacza kwotę zapisaną w uchwałach
budżetowych na poszczególne lata 2020-2022 z tym , że będzie to kwota nie mniejsza niż
50.000 zł rocznie .
§ 10. Sposób oceny realizacji programu
1. Wskaźnikiem efektywności realizacji programu współpracy są informacje dotyczące:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej
społeczności we współpracy z samorządem Gminy;
2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy;
3) liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z Gminą;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań;

5) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe
i Gminę.
2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowym mogą być zgłaszane Burmistrzowi.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu współpracy uwagi, wnioski i propozycje
dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia i przyszłej
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
4. W terminie do dnia 31 maja każdego roku zostanie przedłożone Radzie sprawozdanie
z realizacji programu współpracy w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków
i propozycji wypływających ze współpracy.
§ 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych
w danym obszarze, wynikającym z programu współpracy Gminy z organizacjami na lata
2020-2022, w celu opiniowania ofert składanych w konkursach, Burmistrz powołuje
zarządzeniem Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.
2. Burmistrz ogłasza komunikat zapraszający przedstawicieli organizacji pozarządowych
do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej.
3. Komunikat zamieszczany jest na stronie internetowej Gminy Olszyna na okres nie krótszy
niż 7 dni.
4. Przedstawiciela organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz spośród zgłoszonych przez
organizacje pozarządowe kandydatur.
5. Termin i miejsce posiedzenia określa Przewodniczący.
6. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji.
7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
8. Konkurs ofert zostaje rostrzygnięty również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty
na realizację zadania publicznego ,spełniającej wymogi formalne i merytoryczne określone
w ustawie i w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
9. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.
10. Zadaniem komisji jest analiza ofert ,polegająca na sprawdzeniu każdej oferty pod względem
formalnym i merytorycznym w odniesieniu do wymagań określonych w ustawie

i ogłoszeniu o konkursie.
11. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy
członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
12. Komisja opiniuje złożone oferty. Swoje opinie przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia
ostatecznej decyzji.
13. Wyniki konkursu są zatwierdzane przez Burmistrza.
14. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwe zadania publicznego
oraz wysokość przyznanych środków publicznych ogłasza sie niezwłocznie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olszynie .
15. Prace komisji zostają zakończone z chwilą:
1) wyłonienia oferty,
2) zakończenia konkursu bez dokonania wyboru żadnej z ofert.
16. Konkurs ofert unieważnia sie jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
§ 12. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022 utworzony został
na bazie projektu programu, który został skierowany do konsultacji zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Olszynie z dnia 27 października 2010 r Nr XII/53/2010 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Konsultacji.
2. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej .Projekt programu zamieszczony
był w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu.
3. Wyniki konsultacji podano również do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na
stronie internetowej Urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.
4. Opracowano ostateczny projektu programu współpracy po przeanalizowaniu opinii i uwag
uzyskanych podczas konsultacji.
5. Tak przygotowany projekt wieloletniego programu współpracy przedłożono pod obrady
Rady Miejskiej w Olszynie celem uchwalenia .

