Uchwała nr …./……/2018 (Projekt)
Rady Gminy Kadzidło
z dnia …………… 2018 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2018.994 j.t. z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje:
Uchwala się program współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
§1
Podstawy prawne
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzona jest w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:
1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 j.t. z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2018.450 j.t. z późn. zm.);
3. ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2017.1834
j.t.);
4. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017.2077 j.t. z późn.
zm.);
§2
Skróty i definicje
Ilekroć w tekście jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 j.t. z późn. zm.);
2. programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Kadzidło z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
3. działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie
użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy;
4. zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy;
5. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć nie będące jednostkami sektora
finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa
handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i nie
działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną w
tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy.
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§3
Cele programu
1. Celem głównym programu jest zintensyfikowanie współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz podniesienie
skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.
2. Cele szczegółowe programu to:
a) określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy
organizacjom pozarządowym przez Gminę;
b) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności
społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw
obywatelskich;
c) promowanie wolontariatu;
d) poprawa jakości usług publicznych;
e) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w
gminie;
f) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych;
g) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.
§4
Zasady współpracy
Gmina przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy kieruje się następującymi zasadami:
1. zasadą partnerstwa – która oznacza, że organizacje pozarządowe i podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z
trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz
wykonywaniu zadań publicznych;
2. zasadą subsydiarności (pomocniczości) – zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego
zakresu zadań publicznych Gminy powinna odbywać się przez struktury usytuowane jak
najbliżej obywateli, natomiast Gmina podejmuje działania na rzecz pobudzania,
wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego;
3. zasadą efektywności – w myśl której Gmina podejmuje współpracę z organizacjami i
podmiotami do realizacji zadań społeczno-ekonomicznych uwzględniając kryterium
racjonalności i efektywności;
4. zasadą jawności – zgodnie z którą wszystkie możliwości współpracy Gminy z
organizacjami i podmiotami są jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i
kryteriów oraz powszechnie wiadome i dostępne;
5. zasadą legalności – w myśl której wszelkie działania organów Gminy oraz organizacji
pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa;
6. zasadą uczciwej konkurencji – która oznacza, że organy Gminy udzielają wszystkim
podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywania działań, a także stosują
jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych;
7. zasadą suwerenności stron – zgodnie z którą Gmina respektuje odrębność organizacji
pozarządowych uznając ich prawo do samodzielnego i niezależnego definiowania i
rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery działań publicznych.
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§5
Zakres podmiotowy i sposób realizacji programu
1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:
a) Rada Gminy Kadzidło – uchwalająca program jako organ stanowiący i kontrolny;
b) Wójt Gminy – realizujący program, jako organ wykonawczy.
2. W realizacji Programu uczestniczą:
a) pracownicy Urzędu Gminy w Kadzidle;
b) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące na
terenie Gminy Kadzidło działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym
działaniom Gminy Kadzidło.
§6
Zakres przedmiotowy
1. Przedmiotem programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym,
realizowanych przez Gminę Kadzidło, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów
administracji.
2. Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego jest:
a) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach;
b) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;
c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;
d) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.
§7
Formy współpracy
1. Wyróżnia się formy współpracy o charakterze finansowym oraz pozafinansowym.
2. Współpraca finansowa odbywa się w szczególności w formach:
a) powierzania wykonania zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącym działalność statutową w
danej dziedzinie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
b) wspierania realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność w danej dziedzinie wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w formach:
a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności w szczególności
poprzez: publikowanie informacji dotyczących podejmowanych działań w zakresie
objętym programem na stronach internetowych urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej
oraz udział przedstawicieli zainteresowanych organizacji i podmiotów na sesjach Rady
Gminy przy omawianiu spraw objętych programem współpracy;
b) tworzenia w miarę potrzeby zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
c) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
d) udzielania pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań, w tym m.in.
bezpłatne udostępnianie sal w obiektach gminnych, systemów przekazywania
informacji, nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz
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powierzaniem wykonania zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze
konkursu ofert, promowanie działalności organizacji;
e) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego wspierania działań
służących zaspokojeniu potrzeb;
f) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
g) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o
której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej
utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.
§8
Priorytetowe zadania publiczne oraz okres i sposób realizacji programu:
1. Obszar: upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych.
Celem współpracy w ramach obszaru będzie:
a) promocja sportu dzieci i młodzieży;
b) stałe podnoszenie wyszkolenia sportowego;
c) upowszechnianie sportu;
d) upowszechnianie rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród szerokiego kręgu
mieszkańców gminy.
Zadanie: upowszechnianie sportu dla wszystkich. Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
I, II lub III kwartał 2019 r.
2. Obszar kultura:
Celem współpracy w ramach obszaru będą:
a) popularyzacja tradycji ludowej, kulturowej regionu;
b) promocja przedsięwzięć kulturalnych.
Zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach. Termin ogłoszenia otwartego konkursu
ofert: I, II lub III kwartał 2019 r.
3. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
4. Program realizowany będzie poprzez wspieranie bądź powierzenie zadań zgłoszonych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odpowiedzi na
zgłoszone konkursy.
5. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym
jest otwarty konkurs ofert.
6. Do zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy ustawy o
pomocy społecznej.
7. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
8. Konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2019 będą ogłoszone po uchwaleniu
przez Radę Gminy budżetu na 2019 rok.
9. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert publikowane są w szczególności: w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy.
10. W miarę potrzeb i możliwości finansowych, w ciągu 2019 r., gmina może ogłaszać kolejne
konkursy.
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§9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu:
Na realizację programu przeznacza się 140 tysięcy złotych, w tym na zadanie upowszechnianie
sportu dla wszystkich 70 tysięcy złotych i na zadanie edukacja dzieci i młodzieży w różnych
formach 70 tysięcy złotych.

§ 10
Sposób oceny realizacji programu
1. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu zajmie się Wójt Gminy
Kadzidło.
2. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje
dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej
współpracy gminy z organizacjami i podmiotami.
§ 11
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Projekt programu powstał w wyniku wnikliwej analizy potrzeb zgłaszanych w roku
bieżącym i latach poprzednich przez radnych, organizacje społeczne oraz mieszkańców.
2. Konsultacje dotyczące projektu programu przebiegały zgodnie z uchwałą nr LI/282/10 z
dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
1. Komisje konkursowe powołuje Wójt Gminy Kadzidło w drodze zarządzenia.
2. Komisje oceniają formalnie i merytorycznie oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenia
Wójta Gminy Kadzidło w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych.
3. Komisja dokonują oceny złożonych ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 j.t. z późn. zm.) oraz
Zarządzeniem Nr 222/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie
ustalenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kadzidło
przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego”.
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§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kadzidło

Jan Mirosław Kulasik
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