Projekt
z dnia 6 października 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Id: 867C1A5A-503F-428E-B15D-89D1CCE25EA2. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia....................2021 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY
Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022rok

WSTĘP
Podstawą tworzenia programu współpracy jest art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma
obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Samorząd Gminy Krzeszyce dąży w swych działaniach do zrównoważonego rozwoju Gminy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez współudziału i akceptacji ze strony
obywateli. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokojenia
potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy Krzeszyce.
Mając na uwadze troskę o dobro społeczności lokalnej oraz poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie
problemów społecznych, Rada Gminy oraz Wójt Gminy Krzeszyce deklarują wolę współpracy z organizacjami na
zasadach partnerstwa, jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań Gminy.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. z późn. zm.)
2) Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzeszyce.
4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzeszyce.
5) Komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną w celu opiniowania ofert na realizację
zadań publicznych.
Cele programu
§ 2. 1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami
pozarządowymi dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnych.
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2. Cele szczegółowe programu:
a) wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia wspólnoty
mieszkańców, poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe ich działań, na zasadach określonych ustawą
b) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska
c) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Gminy Krzeszyce dążące do realizacji sfery zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
d) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
e) promocja organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
f) pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie
wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych.

organizacjom

indywidualnego

Zasady współpracy
§ 3. Program współpracy opiera się na podstawowych zasadach:
1) pomocniczości – powierzenie podmiotom programu zadań własnych, a podmioty programu zapewniają ich
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy
2) suwerenności stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów programu
3) partnerstwa – samorząd z organizacjami wspólnie identyfikują problemy i dążą do ich rozwiązania
4) efektywności – dążenie wszystkich zainteresowanych do
w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i możliwościach

osiągnięcia

najlepszych

efektów

5) jawności i uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy i procedur związanych
z udzielaniem dotacji, zapewniając jawność oraz równe traktowanie wszystkich podmiotów.
Zakres przedmiotowy
§ 4. 1. Program reguluje na najbliższy rok współpracę pomiędzy Gminą Krzeszyce a organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres, zasady oraz
formy tej współpracy. Ponadto program określa sposób oraz ocenę realizacji programu oraz wysokość środków
przeznaczonych na jego realizację.
2. Przedmiotem współpracy organów Gminy z organizacjami jest:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także turystyki i krajoznawstwa,
b) profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,
c) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
d) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
f) działaność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) wsparcie finansowe i poza finansowe kierowane przez Gminę na realizację działań przez organizacje,
i) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy z organizacjami w celu zaspokajania istniejących
potrzeb mieszkańców Gminy.
Formy współpracy
§ 5. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym
i poza finansowym.
1. Współpraca o charakterze finansowym może być prowadzona poprzez zlecanie organizacjom zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formach:
a) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
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2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert.
W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu w tym udzielanie na zasadach
określonych w art. 19a ustawy dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
3. Realizacje wspólnych i partnerskich projektów gminy z organizacjami finansowanymi z różnych źródeł.
4. Stosownie do w/w przepisów każda organizacja pozarządowa ma ponadto również możliwość złożenia
oferty wykonania zadania publicznego z własnej inicjatywy, którą Wójt Gminy rozpatruje w trybie określonym
ustawą.
5. Współpraca o charakterze poza finansowym może być prowadzona w formach:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, w celu ich zharmonizowania,
b) publikowanie istotnych informacji na stronie internetowej Gminy zarówno w zakresie działań podejmowanych
przez samorząd jak i organizacje,
c) przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych i realizowanych zadaniach sfery publicznej,
d) konsultowanie z organizacjami projektu programu współpracy oraz projektów prawa miejscowego odnoszących
się do zakresu działalności organizacji,
e) współdziałanie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
f) udział Gminy w promowaniu działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
g) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 6. Obszar współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania publiczne,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Za priorytetowe zadania w 2022 r. uznano działania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego - wzbogacenie oferty kulturalnej gminy, działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym i niepełnosprawnych oraz działaność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
Sposób oraz okres realizacji programu
§ 7. Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Sposób oceny realizacji programu
§ 8. 1. Wójt we współpracy z kierującymi właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu
Gminy monitoruje realizację programu.
2. Monitorowanie polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy, uzyskiwaniu informacji
oraz propozycji dotyczących usprawnienia współpracy z organizacjami w zakresie:
a) liczby otwartych konkursów ofert,
b) liczby złożonych ofert,
c) liczby umów zawartych na realizację zadania publicznego,
d) wysokości kwot udzielonych dotacji,
e) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne,
f) ilości organizacji wspieranych finansowo.
Uzyskane informacje, wnioski i uwagi stają się podstawą do prac nad kolejnym programem współpracy.
3. Sprawozdanie publikuje się na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej do 30 kwietnia za
rok porzedni.
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 9. Na realizację programu planuje się środki na kwotę 100.000,00 zł.
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Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§ 10. 1. Program współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 przygotowany został przez Wójta Gminy Krzeszyce.
2. Przygotowany projekt poddany został konsultacjom społecznym z podmiotami programu działającymi na
terenie Gminy Krzeszyce.
3. Konsultacje obejmują zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej Gminy Krzeszyce,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzeszyce na okres siedmiu dni,
uwagi i wnioski do projektu programu można zgłaszać przez okres siedmiu dni od dnia jego zamieszczenia na
stronach internetowych oraz tablicy ogłoszeń. Z przebiegu konsultacji sporządzony jest protokół.
4. Tak powstały program przekazano Radzie Gminy w Krzeszyce w celu podjęcia stosownej uchwały.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 11. 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Krzeszyce wydaje opinię o złożonych ofertach.
2. Określa się zasady pracy komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert:
a) ocena i przegląd ofert odbywa się na posiedzeniach komisji opiniującej,
b) pracami komisji kieruje Przewodniczący,
c) w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji,
d) prace członków nie będących przedstawicielami organu wykonawczego odbywa się na zasadach pracy
społecznej
3. Do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena formalna
konkursowego,

i merytoryczna

ofert

z uwzględnieniem

kryteriów

określonych

w treści

ogłoszenia

b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, jeżeli wystąpi taka konieczność,
c) sporządzenie protokołu z prac komisji.
4. W trakcie prac komisja może żądać od oferentów wyjaśnień i dodatkowych uzupełnień, które nie wpłyną na
treść złożonej oferty.
5. Obsługę administracyjno–techniczną komisji zapewnia Wójt Gminy Krzeszyce.
6. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu
przedkładana jest Wójtowi Gminy Krzeszyce, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferty i wysokości
przyznanej dotacji.
7. Organ zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
§ 12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy Krzeszyce
z organizacjami stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm).
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Uzasadnienie
„Program współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego
na
2022 rok”
został
opracowany
w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określa reguły współpracy i zakres
zadań merytorycznych.
Organizacje
pozarządowe
działające
na
terenie
Gminy
Krzeszyce,
realizujące
zadania
w zakresie różnych inicjatyw społecznych są ważnymi partnerami dla samorządu, ponieważ podejmując różne
inicjatywy działają na rzecz dobra społeczności lokalnej.
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego
jest
realizacją
obowiązku
wynikającego
z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem programu jest określenie kierunków działań,
zasad, form i płaszczyzn współpracy oraz priorytetów i zamierzeń jednostki samorządu terytorialnego na dany rok.
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