Uchwała Nr XXXV/413/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 30 listopada 2017 roku
w

sprawie:

przyjęcia

programu

współpracy

gminy

Psary

z

organizacjami
pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku
publicznego na 2018 rok.

Na podstawie: art.7 ust.1 pkt.19 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990

roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art.5a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.

z 2016 r., poz. 1817)

RADA GMINY PSARY
Uchwala:
§1
Przyjąć

program

współpracy

gminy

Psary

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018, stanowiący

załącznik do niniejszej

uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/413/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 30 listopada 2017 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PSARY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018
§1
Postanowienia ogólne
1. Program dotyczy współpracy gminy Psary z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych
i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych a w szczególności z:
a) fundacjami
b) stowarzyszeniami
c) innymi podmiotami prowadzącymi działalność nienastawioną na osiągnięcie zysku, określonymi w art. 3
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 z późn zm.).
2. Ilekroć w niniejszym Programie współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz
pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest mowa o:
ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to działalność społecznie użyteczną,
prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,
organizacji pozarządowej – należy rozumieć przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
programie – należy rozumieć przez to program współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi
oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy,
środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,
gminie – rozumie się przez to gminę Psary,
urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Psarach,
otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13
ustawy,
małych dotacjach – rozumie się przez to zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom w trybie
określonym w art. 19 a ustawy.
3. Głównymi podmiotami realizującymi ze strony gminy określoną powyżej współpracę, będą w 2018 roku:

a) Rada Gminy Psary i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
b) Wójt Gminy, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy,
c) Komisje konkursowe, w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań
zleconych organizacjom pozarządowym.
4. Program obejmuje współpracę organów gminy z organizacjami działającymi na rzecz gminy Psary
w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku i będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku.
5. Program określa cel główny i cele szczegółowe oraz priorytetowe zadania publiczne w gminie,
a ponadto zawiera:
•

zasady i formy współpracy z organizacjami,

•

zakres przedmiotowy współpracy,

•

wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

oraz wskazuje:
•

sposoby realizacji programu i sposoby jego oceny,

a także określa :
•

tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.

§2
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
Program powstał na podstawie zrealizowanych programów współpracy z organizacjami w poprzednich
latach i został skonsultowany w sposób zgodny z uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia
28 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 1, poz.26 z dnia 03.01.2011r.). Ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji programu opublikowano w dniu 16.11.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, a konsultacje zostały przeprowadzone w dniu 27.11.2017 r.
Wniosków z uwagami do zmian w programie wpłynęło 0.

§3
Cele programu
1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminy a
organizacjami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób
skuteczny i efektywny.
2. Cele szczegółowe :
a) aktywizacja społeczności lokalnych,

b) wprowadzanie nowatorskich i efektywnych działań zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym,
c)

rozpoznawanie potrzeb społecznych,

d) włączanie w realizację gminnych zadań różnych organizacji,
e)

zwiększenie

efektywności

zarządzania

gminą

poprzez

częściową

redystrybucję

środków

publicznych,
f)

umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska,

g) wzmocnienie potencjału i promocja działalności organizacji,
h) pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego
wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych.

§4
Zasady i formy współpracy z organizacjami oraz sposób realizacji programu
1) Zasady współpracy
Współpraca pomiędzy gminą Psary a organizacjami odbywa się na zasadach:
1. partnerstwa, w którym organizacje jako równoprawni partnerzy gminy na zasadach i w formie określonej
w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych, tworzeniu programów oraz w wykonywaniu zadań publicznych,
2. pomocniczości, zgodnie z którą gmina współpracuje z organizacjami, umożliwiając im realizację zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie,
3. jawności, zgodnie z którą gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom informacje o zamiarach
i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia
przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań publicznych,
4. suwerenności stron oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie
podmiotów programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów
społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5. uczciwej konkurencji, w myśl której gmina i organizacje zakładają kształtowanie przejrzystych zasad
współpracy, opartych na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się o możliwość
realizacji zadań publicznych,
6. efektywności, w myśl której gmina i organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych
rezultatów realizacji zadań publicznych.
2) Formy współpracy
Współpraca gminy z organizacjami odbywa się poprzez:
1. współpracę finansową i pozafinansową na zasadach określonych w ustawie,
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
3. uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach,
4. koordynowanie zadań i podejmowanie wspólnie wypracowanych przedsięwzięć,

5. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy
Psary

w

dziedzinach

dotyczących

działalności

statutowej

tych

organizacji

zgodnie

z postanowieniami uchwały nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r.,
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa 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,
6. możliwości tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

podmiotów

wymienionych

w art. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów gminy.
3) Sposób realizacji programu
1. Cele zawarte w programie realizowane są przez:
a) równy

dostęp

do

informacji

oraz

wzajemne

informowanie

się

podmiotów

programu

o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) wspieranie lub powierzanie zadań publicznych oraz realizację umów o wykonanie inicjatywy lokalnej –
na zasadach określonych w ustawie,
c) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności,
d) dział organizacji w działaniach programowych gminy,
e) promocję działalności organizacji.

§5
Zakres przedmiotowy współpracy
1.

Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 Ustawy.
2.

Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres współpracy.

§6
Priorytetowe zadania publiczne
Do priorytetowych zadań gminy Psary realizowanych na podstawie niniejszego programu należą zadania
w zakresie:
•

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

•

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

•

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§7
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
1. Rada Gminy Psary uchwalając budżet gminy określa wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację programu, co wytycza finansowy zakres współpracy.
2. Środki finansowe na realizację programu przeznacza się :
•

na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert minimum 80 % planowanej
kwoty,

•

na realizację małych dotacji maksymalnie 20 % planowanej kwoty.

3. Środki finansowe na realizację konkretnych zadań publicznych będą przyznawane uprawnionym
organizacjom w formie dotacji.
4. Na realizację programu planuje się kwotę 220.000 zł.

§8
Sposób oceny realizacji programu
1. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące:
a) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
b) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji,
c) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków
finansowych przekazanych organizacjom przez gminę Psary,
d) liczby umów zawartych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań
publicznych,
f) liczby beneficjentów zrealizowanych zadań,
g) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań z priorytetami przyjętymi
w programie.

§9
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
1. Oferty złożone do otwartego konkursu ofert rozpatruje komisja konkursowa, której skład
imienny określa wójt gminy Psary w drodze Zarządzenia.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 4 osób.
4. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa
się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 3 osoby.
5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
6. Komisja rozpoczyna działalność z dniem jej powołania, a kończy z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

7. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
8. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących
czynności:
a) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania,
b) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji,
c) dokonuje otwarcia ofert,
d) ocenia złożone oferty pod względem formalnym, (poprawne wypełnienie oferty oraz komplet
załączników),
e) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,
f) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje
indywidualnie punktowej oceny na karcie,
g) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.
9. Sporządzony protokół powinien zawierać:
a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
c) liczbę zgłoszonych ofert,
d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,
e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,
f) średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji,
g) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,
h) podpisy członków komisji.
10. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu
przedstawiana jest przez przewodniczącego komisji wójtowi gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru
i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Program współpracy dotyczy tych organizacji, które obejmują swą działalnością teren gminy Psary oraz
spełniają warunki określone w ustawie.
2. Zmiany w niniejszym programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy Psary.

