
UCHWALA NR XXVI/188/17
RADY GMJNY OSTR6WEK

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie przyjecia Rocznego programu wspolpracy Gminy Ostr6wek z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz. U.
2017 r., poz. 1875) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) Rada Gminy
Ostr6wek uchwala, co nast^puje:

§ 1. Przyjmuje si$ do realizacji Roczny program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 201 8 rok, kt6ry stanowi zaJacznik do
niniejszej uchwary.

§ 2. Wykonanie uchwary powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Andrzelf Wos woda
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ZaJacznik do Uchwary Nr XXVI/I 88/2017

Rady Gminy Ostr6wek

z dnia 8 listopada 2017 r.

Roczny program wspolpracy Gminy Ostrdwek z organizacjami pozarzijdowymi oraz innymi
podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Postanowienia ogdlne

1. Ilckroc w teksciejest mowa o:

1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami/;

2) organizacjach - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarza_dowe oraz podmioty, o ktorych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego;

3) programie - nalezy przez to rozumiec Roczny program wspoipracy Gminy Ostrdwek z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa \v art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku pub ficznego i o wolontariacie na 2018 r.;

4) dotacji - nalezy przez to rozumiec dotacj? w rozumieniu art. 2 pkt I ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.;

5) stronie internetowej - nalezy przez to rozumiec www.ostrowekgmina.pl;

6) Gminie - rozumie si? przez to Gmin? Ostr6wek;

7) Wojcie - rozumie si? przez to Wojta Gminy Ostr6wek;

8) Radzie - rozumie si? przez to Rad? Gminy Ostrowek.

2. Program obejmuje wspoiprac? Gminy z organizacjami pozarzq.dowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dziataja^cymi na rzecz Gminy Ostrowek w zakresie zadan
publicznych realizowanych w 2018 r.

3. Program okresla cele, formy, zasady i zakres przedmiotowy i priorytetowe obszary wspolpracy
z organizacjami pozarza^dowymi, sposdb realizacji programu, wysokosc srodkow fmansowych
planowanych na jego realizacj?, podmioty odpowiedzialne za realizacj? programu, sposoby oceny jego
wykonania oraz tryb powofywania i zasady dzJalania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

Rozdzial 1.
Cel gtowny i cele szczegolowe programu

l.Celem gtownym programu jest ksztaltowanie demokratycznego ladu spotecznego srodowisku
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa mi?dzy administracjq publiczna, i organizacjami
pozar?;a_dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Celami szczegoktwymi programu sa^m.in.:

1) umocnienie lokalnych dzialari spotccznych;

2) stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonuj^cych na rzecz spolecznosci
lokalnej;

3) zwi^kszenie wp^ywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spolecznej gminie;
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4) poprawa jakosci zycia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb spotecznych;

5) integracja podmiotow polityki lokalnej obejmujacej swym zakresem sfer? zadah publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy;

6) udzial zainteresowanych podmiotow w tworzeniu programu wspotpracy.

Rozdziat 2.
Zasady wspolpracy

1. Wspolpraca Gminy Ostrowek z organizacjami odbywa si? w oparciu o nastejmj^ce zasady:

\) pomocniczosci polegaja^cej na wspieraniu dziatelnosci organizacji pozarzadowych oraz
umozliwianiu realizacji zadan publicznych na zasadach i w formic okreslonej w ustawie;

2) suwerennosci stron - polegajacej na prawie stron do niezaleznosci i odr?bnosci w samodzielnym
definiowaniu oraz poszukiwaniu sposobow rozwiajzywania problemow i realizacji zadan;

3) partner-stw'a oznaczaja^cej podejmowanie wspolpracy w identyfikowaniu oraz definiowaniu
problem6w i zadari, wypracowywaniu najlepszych sposobow ich realizacji traktujq.c si? wzajemnie
jako podmioty r6wnoprawne w tych procesach;

4) efektywnosci — polegajqpej na wspolnym dajzeniu do osiaj»ni?cia mozliwie jak najlepszych efekt6w
w realizacji zadan publicznych;

5) uczciwej konkurencji oraz jawnosci — oznaczajq_cych ksztahowanie przejrzystych zasad wspolpracy,
opartych na r6wnych ijawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na
zapewnieniu r6wnego dost^pu do informacji.

Rozdzial 3.
Zakres przedmiotowy

Przedmiotem wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarza^dowymi i podmiotami
wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest wsp61ne wykonywanie zadan publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy w celu zaspokajania istniejacych potrzeb spotecznych.

Rozdziat 4.
Formy wspolpracy

l.Formy wspolpracy pomi?dzy Gmin^. Ostrowek a organizacjami s% prowadzone
w szczegolnosci poprzez:

1) zlecanie organizacjom realizacji zadari publicznych, w trybie otwartego konkursu ofert, na zasadach
okreslonych w ustawie, w formic:

a.powierzania wykonywania zadari publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji lub

b.wspierania takich zadari, wraz z udzieleniem dotacji na doflnansowanie ich realizacji;

2) zlecanie realizacji zadari publicznych w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy;

3) wzajemnego informowania si? o planowanych kierunkach dziafalnosci i wspoldzialania w celu
zharmonizowania tych kierunk6w ;

4) tworzenie wsp61nych zespoiow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zlozonych przedstawicieli
organizacji oraz przedstawicieli samorzadu;

5) udzielanie przez samorzq.d wsparcia poza finansowego (uzyczanie sprz?tu, bezplatne udost?pnienie
sal urz?du, oddelegowanie pracownikow itp.);

6) doradztwo i udzielanie przez samorza^d pomocy merytorycznej organizacjom.
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2. Zadanie publiczne moze bye takze realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Tryb i szczegofowe
kryteria oceny wmoskow o realizacj? zadania publiczncgo w ramach inicjatywy lokalnej okresla uchwala
Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r.

Rozdzial 5.
Priorytetowe zadania publiczne

l.Zakres zadan obj?tych programem obejmuje wyla^cznie sfer? zadan publicznych okreslonych
w art.4 ust.l ustawy, a dotycza^cych zadan Gminy Ostrowek. Na rok 2018 okreslone zostaja^ nast?puja_ce
zadania:

PRIORYTET 1

Wzakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Organizowanie pozalekcyjnych zaj?c sportowych dla dzieci i mlodziezy. Wspieranie
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o gminna^ baz$ sportowq.. Popularyzacja sportu
wsrod dzieci i mlodziezy poprzez organizacj? i udziat w rywalizacji sportowej na szczeblu lokalnym,
powiatowym, regionalnym czy ogolnopolskim. Organizowanie wspolzawodnictwa sportowego szkol.
Zakup nagrod dla uczestnikow zawodow sportowych. Szkolenie dzieci i mtodziezy w zakresie roznych
dyscyplin sportowych.

PRIORYTET 2

W zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom ipatologiom spolecznym

Edukacja dzieci i mtodziezy, ze szczegolnym uwzgle_dnieniem dzialan wspieraja^cych i promuja^cych
zdrowy styl zycia, profilaktyk? uzaleznien. Organizowanie wydarzen edukacyjnych: festiwali,
olimpiad, konkurs6w, przeglqdow, turniejow, wyst?pow arty sty cznych, spektakli itp. Zakup nagr6d dla
uczestnikow konkursow, imprez integracyjno-kulturalnych, zawodow sportowych, imprez
plastycznych organizowanych przez placowki oswiatowe lub organizacje. Pomoc rodzinom
znajduja^cym si? w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin. Ograniczanie
zagrozeri patologi^spoteczna^ poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy.

2. W6jt na podstawie oceny lokalnych potrzeb lub na wniosek organizacji moze w drodze zarza^dzenia
wskazac inne niz okreslone w ust. 1 zadania, ktore wymagaja^ realizacji w celu ich zlecenia organizacjom
pozarza_dowym na zasadach okreslonych w ustawie.

Rozdzial 6.
Okres realizacji programu

l.Roczny program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarza^dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok obowiazuje od 01.01.201 Sr.do 31.12.2018r.

Rozdzial 7.
Spos6b realizacji programu

1. Zlecanie realizacji zadan organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnosci te zadania, kt6re program
okresla jako zadania priorytetowe.

2. Zlecanie realizacji zadan publicznych organizacjom pozarzajdowym lub innym podmiotom
odbywac si? b?dzie na zasadach okreslonych w ustawie, w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie
pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy,

3. Informacja o konkursie ofert zamieszczana b^dzie w Biuletynie Infbrmacji Publicznej oraz na
tablicy ogloszen Urz^du.
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Rozdzial 8.
Wysokosc srodkow planowanych na realizacjf programu

l .Gmina realizuje program w ramach posiadanych na ten eel srodkow finansowych i mozliwosci
organizacyjnych.

2. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? zadari programowych w roku
2018 okresla si? w kwocie 60 000,00 zh

Rozdzial 9.
Sposoh oceny realizacji programu

1. Ustala si? nast^puja^ce mierniki oceny realizacji programu:

1) Ilczba ogloszonych otwartych konkursow;

2) liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach;

3) liczba umow zawartych z organizacjami na realizacj? zadan publicznych w ramach srodkow
finansowych przekazanych organizacjom przez Gmin? Ostr6wek;

4) wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu gminy na realizacj? zadan publicznych;

5) liczby organizacji, kt6rym zlecono realizacj? zadan publicznych;

6) liczby os6b, ktore byry beneficjentami dziatan publicznych realizowanych przez organizacje;

7) stopnia zgodnosci realizowanych przez organizacje zadan publicznych z priorytetami przyj?tymi
w programie.

2. Wojt Gminy sktada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31maja
nast^pnego roku.

3. Sprawozdanie zostanie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Na podstawie sprawozdania, oceny realizacji programu i po zebraniu uwag ojego realizacji po
konsultacjach spolecznych, przygotowany jest kolejny roczny program.

Rozdzial 10.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Program zostal opracowany przez pracownik6w Urz?du Gminy w Ostrowku, uchwalony przez
Rad? Gminy Ostrowek na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy.

2. Projekt programu zostai skonsultowany z organizacjami w oparciu o uchwal? Nr XVIII/I25/2016
z dnia 28 pazdziernika 2016 r.

3. Konsultacje projektu zostary przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu w Biuletynie
Informacji Publicznej i natablicy ogtoszen urz?du.

4. Wynik konsultacji zostai przedstawiony Radzie Gminy Ostrowek.

Rozdzia) 11.

Tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

l .Komisja Konkursowa powofywana jest w celu opiniowania ofert ziozonych przez organizacje
pozarzajdowe w ramach ogloszonego przez Wqjta Gminy Ostr6wek otwartego konkursu ofert.

2. Komisj? Konkursowa^ powohye Wojt lub osoba przez niego upowazniona najpozniej w ostatnim
dniu skladania ofert.

3. Komisja Konkursowa opiniuje merytorycznie oferty, ktore przeszry pozytywnie ocen? formalna_.
Ocena merytoryczna polega w szczegolnosci na:

Id: 01685268-17C2-43AO-8C96-90864D898AAE. Uchwalony Strona 4



1) ocenie mozliwosci i realizacji zadania przez oferenta;

2) ocenie spojnosci celu realizacji zadania okreslonego w ogloszeniu oraz w ofercie z zakresem
rzeczowym, kosztorysem i harmonogramem;

3) sprawdzeniu oferty pod wzgl^dem rachunkowym.

4. Komisja konkursowa dokumentuje swoja^prac? w formic pisemnego protokolu.

5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja^ o wysokosci przyznanej kwoty
dokonuje Wojt Gminy.

6. Zakres i zasady wykonywania zadan publicznych przez wybranq_ organizacj? b?dq. okreslone
w pisemnych umowach Gminy z organizacja^, ktorej udzielono wsparcie lub powierzono wykonanie
zadania.

7. Konkurs ofert przeprowadza si? takze w sytuacji, gdy zostala zgtoszona tylko jedna oferta.

8. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje si? spelnienie przez oferenta wymogow okreslonych
w ogloszeniu o konkursie.

Postanowienia koncowe

1. Zmiany w programie moga_ bye dokonywane w trybie uchwafy Rady Gminy Ostr6wek.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maja_ przepisy ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy prawo zamowien publicznych.

Przewodr i

Andrzej woda
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UZASADNIENIE

w sprawie przyj^cia Roczncgo programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r, o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zgodnie z wykladnia^ ustawowa^ dziatajnosc pozytku publicznego to dziatelnosc spolecznie uzyteczna
prowadzona przez organizacje pozarza^dowe w sferze zadari publicznych okreslonych w ustawie o
dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz
z 2017 r. poz. 60 i 573). Ustawa w art. 5a ust. 1 naklada na organ stanowiqcy jednostki samorza^du
terytorialnego uchwalenia rocznego programu wspolpracy z organizacjami pozarzaxlowymi oraz
podmiotami prowadza^cymi dziatelnosc pozytku publicznego. Uchwalany program jest dokumentem
okreslaja^cym polityk? samorza^du lokalnego wobec organizacji pozarza^dowych. Tegoroczny
program wspolpracy, ktory zostal skonstruowany na gruncie zapisow ustawowych oraz
dotychczasowego doswiadczenia obejmuje wybrane najwazniejsze sfery zadan publicznych, ktore
Gmina Ostrowek zamierza realizowac wspolnie z organizacjami prowadza^cymi dzialalnosc pozytku
publicznego oraz okresla cele, zasady i formy tej wspolpracy. Program zostal opracowany po
konsultacjach przeprowadzonych w sposob okreslony w uchwale Nr XVIII/125/2016 z dnia 28
pazdziernika 2016 r. W wyniku konsultacji zaden podmiot nie zlozyl zadnych uwag ani zastrzezen
do programu. Zgodnie z przepisami program musi bye podejmowany corocznie. W swietle
powyzszego podj^cie uchwaly staje si? uzasadnione i konieczne.
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