
UCHWALA NR XXXVII/245/18
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie przyj^cia Programu wsp61pracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzqdowymi oraz
innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzcjdzie gminnym ( Dz. LI.
20I8r. , poz.994, 1000, 1349, 1432) i art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. 2018 r, poz. 450, 560, 732, 1365) uchwala sie, co
nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si? do realizacji Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarz^dowymi 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 2019, ktory stanowi zalqcznik do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodnrczqcy Rady
Gminy Ostrdwek

Andrzej Wojewoda
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Zaiacznik do uchwaly Mr XXXVII/245/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 8 listopada 2018 r.

Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarajdowymi oraz innymi podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2019
Postanowienia ogolne

1. Ilekroc w tekscie jest mowa o:

\)ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z20!8 r., poz. 450zezm./;

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

3) programme - nalezy przez to rozumiec 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 rok 2019;

4)dotacji - nalezy przez to rozumiec dotacj^ w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.;

5) stronie internetowej - nalezy przez to rozumiec www.ostrowek.bip.gmina.pl

6) Gminie — rozumie si$ przez to Gmine Ostrowek;

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

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

2. Program obejmuje wspotprac? Gminy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dzialajqcymi na rzecz Gminy Ostrowek w zakresie zadati
publicznych realizowanych w 2019 r.

3. Program okresla cele, formy, zasady i zakres przedmiotowy i priorytetowe obszary wspolpracy
z organizacjami pozarzadowymi, sposob realizacji programu, wysokosc srodkow flnansowych
planowanych na jego realizacj^, podmioty odpowiedzialne za realizacj? programu, sposoby oceny jego
wykonania oraz tryb poworywania i zasady dzialania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

Rozdzial 1.
Cel gtowny i cele szczegolowe programu

l.Celem glownym programu jest ksztattowanie demokratycznego Jadu spolecznego srodowisku
lokalnym. poprzez budowanie partnerstwa miedzy administracja publiczna i organizacjami
pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Celami szczegolowymi programu sa m.in.:

1) umocnienie lokainych dzialari spotecznych;

2) stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujacych na rzecz spotecznosci
lokalnej;

3) zwiekszenie wprywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spotecznej gminie;

4) poprawa jakosci zycia, poprzez pemiejsze zaspokajanie potrzeb spoJecznych;
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5) integracja podmiotow polityki lokalnej obejmujqcej swym zakresem sfere zadah public/nych
wymienionych w art. 4 ustawy;

6) udziat zainteresowanych podmiotow w tworzeniu programu wspotpracy.

Rozdzial 2.
Zasady wspolpracy

1. WspoJpraca Gminy Ostrowek z organizacjami odbywa sie w oparciu o nastepuj^ce zasady:

1) pomocniczosci - polegajacej na wspieraniu dzialalnosci organizacji pozarzadowych oraz
umozliwianiu realizacji zadari publicznych na zasadach i w formic okreslonej w ustawie;

2) suwerennosci stron - polegajacej na prawie stron do niezaleznosci i odrebnosci w samodzielnym
definiowaniu oraz poszukiwaniu sposobow rozwiazywania problemow i realizacji zadari;

3)partnerstwa - oznaczaj^cej podejmowanie wspolpracy w identyfikowaniu oraz definiowaniu
problemow i zadaii, wypracowywaniu najlepszych sposobow ich realizacji traktujqc sie wzajemnie
jako podmioty rownoprawne w tych procesach;

4) efektywnosci - polegajacej na wspolnym d^zeniu do osi^gniecia mozliwie jak najlepszych efektow
w realizacji zadari publicznych;

5) uczciwej konkurencji oraz jcnvnosci - oznaczaj^cych ksztartowanie przejrzystych zasad wspolpracy,
opartych na rownych ijawnych krytenach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na
zapewnieniu rownego dostepu do informacji.

Rozdzial 3.
Zakres przedmiotowy

Przedmiotem wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami
wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest wspolne wykonywanie zadari publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy w celu zaspokajania istniej^cych potrzeb spofecznych.

Rozdzial 4.
Formy wsp61pracy

l .Formy wspotpracy pomiedzy Gminq Ostrowek a organizacjami sq prowad/one
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 dofinansowanie ich realizacji;

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

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

4)tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym. zlozonych przcdstawicieli
organizacji oraz przedstawicieli samorz^du;

5)udzielanie przez samorz^d wsparcia poza finansowego (uzyczanie sprzetu, bezplatne udostepnienie
sal urzedu, oddelegowanie pracownikow itp.);

6) doradztwo i udzielanie przez samorz^d pomocy merytorycznej organizacjom.

2. Zadanie publiczne moze bye takze realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Tryb i szc/egolowe
kryteria oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej okresla uchvvala
Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r.
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Rozdzial S.
Priorytetowe zadania publiczne

l.Zakres zadari objetych programem obejmuje wytqcznie sfere zadari publicznych okreslonych
wart.4 ust.l ustawy, a dotycz^cych zadan Gminy Ostrowek. Na rok 2019 okreslone zostajcj nastepuj<jce
zadania:

PRIORYTET1

Wzakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Organizowanie pozalekcyjnych zajec sportowych dta dzieci i mtodziezy. Wspieranic
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o gminnq baze sportowa. Popularyzacja sportu
wsrod dzieci i mtodziezy poprzez organizacje i udziaJ w rywalizacji sportowej na szczeblu lokalnym.
powiatowym, regionalnym czy ogolnopolskim. Organizowanie wspotzawodnictwa sportowego szkol.
Zakup nagrod dla uczestnikow zawodow sportowych. Szkolenie dzieci i mlodziezy w zakresie roznych
dyscyplin sportowych.

PRIORYTET 2

W zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym

Edukacja dzieci i mtodziezy, ze szczegolnym uwzglednieniem dziatari wspieraja.cych i promujacyeh
zdrowy sty! zycia, profilaktyke uzaleznieri. Organizowanie wydarzeh edukacyjnych: festiwali,
olimpiad, konkursow, przegl^dow, turniejow, wystepow arty sty cznych. spektakli itp. Zakup nagrod dla
uczestnikow konkursow. imprez integracyjno-kulturalnych, zawodow sportowych, imprcz
plastycznych organ izowanych pr/.ez placowki oswiatowe lub organizacje. Pomoc rodzinom
znajduj^cym sie w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin. Ograniczanie
zagrozen patologia spoleczna poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i miodziezy.

2. Wojt na podstawie oceny lokalnych potrzeb lub na wniosek organizacji moze w drodze zar/a.dzenia
wskazac inne niz okreslone w ust. I zadania, ktore wymagaj^ realizacji w celu ich zlecenia organizacjom
pozarzqdowym na zasadach okreslonych w ustawie.

Rozdzial 6.
Okres realizacji programu

1. Program wspoipracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok obowiazuje od 01.01.2019r.do 31.12.2019r.

Rozdzial 7.
Sposob realizacji programu

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

2. Zlecanie realizacji zadari publicznych organizacjom pozarzadowym lub innym podmiotom
odbywac si? bedzie na zasadach okreslonych w ustawie, w trybie otwartego konkursu ofert ora/ w trybic
pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy.

3. Informacja o konkursie ofert zamieszczana bedzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogJoszeri LJrzedu.

Rozdziat 8.
Wysoko&c srodkow planowanych na realizacj^ programu

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

2. Wysokosc srodkow fmansowych przeznaczonych na realizacje zadari programowych w roku
2019 okresla si? w kwocie 60 000,00 zt.
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Rozdzial 9.
Sposob oceny realizacji programu

1. Ustala sie nastepujace mierniki oceny realizacji programu:

1) liczba ogtoszonych otwartych konkursow;

2) liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach;

3) liczba umow zawartych z organizacjami na realizacje zadari publicznych w ramach srodkow
finansowych przekazanych organizacjom przez Gmine Ostrowek;

4) wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu gminy na realizacje zadah publicznych;

5) liczby organizacji, ktorym zlecono realizacje zadati publicznych;

6) liczby osob, ktore byty beneficjentami dzialan publicznych realizowanych przez organizacje:

7) stopnia zgodnosci realizowanych przez organizacje zadah publicznych z priorytetami przyjetynii
w program ie.

2. Wqjt Gminy sklada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31maja
nastepnego roku.

3. Sprawozdanie zostanie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Rozdzial 10.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Program zostaJ opracowany przez pracownikow Urzedu Gminy w Ostrowku, uchwalony prze/
Rade Gminy Ostrowek na podstawie art. 5a ust. I ustawy.

2. Projekt programu zostat skonsultowany z organizacjami w oparciu o uchwale Nr XVIII/125/2016
z dnia 28 pazdziernika 2016 r.

3. Konsultacje projektu zostaty przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogloszeii urzedu.

4. Wynik konsultacji zostat przedstawiony Radzie Gminy Ostrowek.

Rozdzial 11.

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

l .Komisja Konkursowa powobywana jest w celu opiniowania ofert zfozonych przez organizacje
pozarz^dowe w ramach ogtoszonego przez Wqjta Gminy Ostrowek otwartego konkursu ofert.

2. Komisje Konkursowa powoluje Wojt lub osoba przez niego upowazniona najpozniej w ustatnim
dniu sktadania ofert.

3. Komisja Konkursowa opiniuje merytorycznie oferty, ktore przeszfy pozytywnie ocent^ Ibrmalna.
Ocena merytoryczna polega w szczegolnosci na:

1) ocenie mozliwosci i realizacji zadania przez oferenta;

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

3) sprawdzeniu oferty pod wzgledem rachunkowym.

4. Komisja konkursowa dokumentuje swoja prace w formie pisemnego protokotu.
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5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja o wysokosci przyznanej kwoty
dokonuje Wojt Gminy.

6. Zakres i zasady wykonywania zadari publicznych przez wybrana organizacje beda okreslone
w pisemnych umowach Gminy z organizacj^, ktorej udzielono wsparcie lub powierzono wykonanie
zadania.

7. Konkurs ofert przeprowadza sie takze w sytuacji, gdy zostata zgtoszona tylko jedna ofcrta.

8. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje si? spelnienie przez oferenta wymogow okrcslonych
w ogtoszeniu o konkursie,

Postanowienia koncowe

1. Zmiany w programie mog^ bye dokonywane w trybie uchwaty Rady Gminy Ostrowek.

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.
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UZASADNIENIE

w sprawie przyj^cia Rocznego programu 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 rok 2019

Zgodnie z wykladnia ustawow^ dzialalnosc pozytku publicznego to dzialalnosc spofecznie
uzyteczna prowadzona przez organizacje pozarzadowe w sferze zadan publicznych okreslonych w
ustawie o dziatalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Ustawa w art. 5a ust. I naklada na organ stanowi^cy jednostki samorzqdu terytorialnego
uchwalenia rocznego programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami
prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego. Uchwalany program jest dokumentem
okreslaj^cym polityke samorzadu lokalnego wobec organizacji pozarzadowych. Tegoroczny
program wspolpracy, ktory zostat skonstruowany na gruncie zapisow ustawowych oraz
dotychczasowego doswiadczenia obejmuje wybrane najwazniejsze sfery zadari publicznych, ktore
Gmina Ostrowek zamierza realizowac wspolnie z organizacjami prowadzacymi dzialalnosc
pozytku publicznego oraz okresla cele, zasady i formy tej wspolpracy. Program zostal opracowany
po konsultacjach przeprowadzonych w sposob okreslony w uchwale Nr XVMI/125/2016 z dnia 28
pazdziernika 2016 r. W wyniku konsultacji zaden podmiot nie ztozyl zadnych uwag ani zastrzczeh
do programu. Zgodnie z przepisami program musi bye podejmowany corocznie. W swietle
powy£szego podjecie uchwaly staje sie uzasadnione i konieczne.
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