UCHWAŁA NR XXVII/218/2013
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, zm. 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), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 655)Rada Gminy
w Świerczowie uchwala:
§ 1. Program współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2014, jak załącznik niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Cieplik
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/218/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Program współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2014.
§1
Postanowienia ogólne
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1.ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
2.organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o pożytku publicznym i o wolontariacie.
3.gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świerczów.
4.programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Świerczów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
5.zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.ofercie – rozumie się przez to ofertę organizacji o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
7.komisji – rozumie się przez to komisję konkursową powołaną o zaopiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na podstawie art. 15, ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
§2
Cel główny i cele szczegółowe
1.Celem głównym Programu jest rozwój społeczności lokalnej, szczególnie zaspokajanie potrzeb
społecznych i realizacja zadań publicznych, poprzez wsparcie i współpracę z organizacjami realizującymi
zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.
2.Celami szczegółowymi Programu są:
1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych;
2) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującym swym zakresem sferę zadań publicznych
wymienionych w ustawie;
3) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność w realizacji zadań publicznych.
§3
Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa:
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
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6) jawności.
§4
Zakres przedmiotowy Programu
Zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami obejmuje sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
§5
Formy współpracy
1.gmina realizuje zadania we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w sferze
pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.
2.współpraca o której mowa w ust. 1 może odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych.
3.formy finansowe współpracy obejmują w szczególności:
1)powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2)wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości
do 90% kosztów całkowitych realizacji zadania.
4.formy pozafinansowe współpracy obejmują:
1)konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowych tych organizacji, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia
23 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
2)udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania realizacji zadania w sferze pożytku
publicznego, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł niż budżet gminy;
3)opiniowanie wniosków o dotacje składanych przez organizacje do innych instytucji lub organów
administracji publicznej tj. udzielenie rekomendacji;
4)prowadzenie bazy danych o organizacjach;
5)udostępnianie wykazu organizacji na stronach internetowych gminy;
6)inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych.
§6
Priorytetowe zadania publiczne
Ustala się priorytetowe zadanie gminy realizowane w ramach Programu w roku 2014 we współpracy
z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w danej dziedzinie:
1.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ponadto gmina będzie podejmowała działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (art. 4.1.33 ustawy) oraz
pozostałych zadań publicznych z zakresu działania gminy określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w przypadku
inicjatywy ze strony organizacji pozarządowych oraz po zabezpieczeniu stosownych środków w budżecie
gminy.
§7
Okres realizacji Programu
Program realizowany będzie w roku budżetowym 2014.
§8
Sposób realizacji Programu
1.Zadanie określone w § 6 będzie realizowane w drodze otwartego konkursu ofert poprzez powierzenie lub
wspieranie wykonania zadania publicznego.
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2.Szczegółowe zasady i tryb zlecania zadania zostanie określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
§9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
1.Na realizację Programu w 2014 roku przeznacza się kwotę w wysokości 60.000 złotych;
2.Środki o których mowa w ust. 1 zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2014.
§ 10
Sposób oceny realizacji Programu
1.Wójt Gminy Świerczów dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom Programu na zasadach określonych w ustawie.
2.Do corocznej oceny realizacji Programu zostaną zastosowane następujące wskaźniki:
1)liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które podjęły we współpracy z Gminą realizację
zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności;
2)liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych;
3)liczba zaproponowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadań publicznych;
4)liczba zleconych przez Gminę zadań, w tym zawartych umów;
5)liczba umów zerwanych lub unieważnionych;
6)liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy;
7)wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań.
3.Wójt Gminy składa Radzie Gminy w Świerczowie sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia
30 kwietnia następnego roku.
§ 11
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
1.Program został utworzony po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/254/2010
Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z 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.Projekt Programu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach zostały zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Świerczowie – BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przesłane pocztą
do organizacji znajdujących się w bazie danych Urzędu Gminy.
3.Uwagi i wnioski dotyczące programu mogły być składane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Urzędu
Gminy lub osobiście.
4.Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, przedstawiony do akceptacji przez Wójta
Gminy Świerczów, a następnie wraz z projektem Programu przedłożone Radzie Gminy w Świerczowie.
§ 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta, niezwłocznie po
zamknięciu konkursu ofert.
W skład komisji wchodzą:
1.Przedstawiciele organu wykonawczego,
2. Reprezentanci organizacji pozarządowych.
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W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem
i ostateczną wersja programu współpracy.
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3
ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane;
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania;
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca
będzie realizował zadanie publiczne;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy”
udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy”
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej
lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
O środki w ramach programu współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na
rzecz mieszkańców Gminy Świerczów, które zaspakajają ich ważne potrzeby.
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