Uchwała Nr 296/XLII/2009
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 26.11.2009 r.
w

sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi w roku 2010”

i

Gminy

Szczekociny

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm) oraz art. 7 ust. 1
pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się „Program współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami
pozarządowymi w roku 2010”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym
Programem określa uchwała budŜetowa na 2010 rok.
§3
Sprawozdanie z realizacji Programu, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przedstawi
Radzie Miasta i Gminy Szczekociny do dnia 30 kwietnia następnego roku.
§4
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Program współpracy
Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi
w roku 2010

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami
pozarządowymi w roku 2010”, zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2) organizacjach pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć osoby prawne lub jednostki
nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, nie będące jednostkami
sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, a takŜe osoby prawne
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego;
3) działalności poŜytku publicznego - naleŜy przez to rozumieć działalność społecznie
uŜyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie;
4) zadaniach publicznych - naleŜy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy;
5) dotacjach – rozumie się przez to środki finansowe z budŜetu miasta i gminy
przekazywane na podstawie przepisów;
6) konkursie – naleŜy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Miasta i Gminy Szczekociny, ogłaszany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Szczekociny.

§2
Przedmiotem Programu jest:
1. Realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, nie zastrzeŜonych ustawami
na rzecz innych organów administracji,
2. Realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
3. PodwyŜszanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
4. Tworzenie systemowych rozwiązań waŜnych problemów społecznych,
5. Określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
6. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w formie i w zakresie określonym
w § 8 pkt 3 Programu.
§3
Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:
1. Rada Miasta i Gminy Szczekociny – uchwalający Program, jako organ stanowiący
i kontrolny Gminy Szczekociny;
2. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny - nadzorujący realizację Programu, jako organ
wykonawczy Gminy Szczekociny;
3. Organizacje pozarządowe;
4. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział II
Cele i kierunki współpracy
§4
Celem współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi jest:
1. Podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych.
2. Doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań dokonuje się poprzez
poszerzanie zakresu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie,
ustanawianie i przestrzeganie standardów.
3. Wspólne określanie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.
4. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym przez władze miasta.

§5
Kierunki podejmowanej współpracy:
1. Realizacja załoŜeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczekociny.
2. Uzupełnianie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.
3. Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.
4. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy.
5. Określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.
6. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
7. Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych.

Rozdział III
Zasady współpracy
§6
Współpraca Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi odbywa się na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji, jawności, praworządności:
1) Zasada pomocniczości – zgodnie z którą Gmina uznaje prawo organizacji pozarządowych
do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym naleŜących takŜe do
sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a takŜe
wspiera ich działalność i umoŜliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie
określonych przez ustawę;
2) Zasada suwerenności stron – zgodnie z którą Gmina respektuje odrębność i suwerenność
zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym naleŜących takŜe do sfery zadań publicznych;
3) Zasada partnerstwa – co oznacza, Ŝe organizacje pozarządowe, 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;
4) Zasada efektywności – w myśl której organy Gminy, wykorzystują współpracę
z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno - ekonomicznych,
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. Zasada ta respektowana będzie tak na etapie

wyboru podmiotu wykonującego zadanie publiczne (w tym przy zlecaniu organizacji
pozarządowej) naleŜące do kompetencji samorządu gminnego, jak równieŜ na etapie kontroli
i nadzoru nad jego wykonaniem;
5) Zasada uczciwej konkurencji – umoŜliwienie konkurencji pomiędzy organizacjami
pozarządowymi a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotacje na równych
prawach;
6) Zasada jawności – zgodnie z którą organy Gminy udostępniają organizacjom
pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych i środkach przeznaczonych na
realizację zadań publicznych, w których moŜliwa jest współpraca z tymi organizacjami
oraz o kosztach realizacji zadań publicznych juŜ prowadzonych przez jednostki podległe
lub nadzorowane przez organy Gminy Szczekociny wraz z informacją o sposobie obliczania
tych kosztów, tak aby moŜliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych
zadań przez inne instytucje i osoby;
7) Zasada praworządności – w myśl której zarówno współpraca, jak równieŜ kontrola
realizacji zadań publicznych przez podmioty wymienione w art. 3, ust. 1 ustawy, odbywać się
będzie na podstawie i w granicach określonych przez normy prawne.

Rozdział IV
Formy współpracy
§7
Współpraca Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz z
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, moŜe przybierać formy finansowe i
niefinansowe.
§8
Współpraca będzie realizowana poprzez:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na zasadach określonych w ustawie. Zlecanie realizacji
zadań publicznych moŜe mieć formy:
1) Powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji;

2) Wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności poprzez:
1) Publikowanie waŜnych informacji na stronach internetowych Gminy Szczekociny;
2) Przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej;
3) Informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Miasta
i Gminy Szczekociny oraz jej Komisji, na których dyskutowane będą projekty uchwał
odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji.
3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawa miejscowego,
w szczególności poprzez udostępnienie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii.
4. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
§9
Ponadto współpraca Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi moŜe być
realizowana poprzez:
1. Udzielanie przez Gminę Szczekociny wsparcia pozafinansowego dla organizacji
(oddelegowanie pracowników, uŜyczenie sprzętu, komputera, telefonu, dostępu do Internetu,
bezpłatne udostępnienie sal Urzędu itp.).
2. Otwarte spotkania przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorządu.
3. Koordynowanie i prowadzenie wspólnych działań i przedsięwzięć (np. wspólne
organizowanie konferencji czy współpraca przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz
społeczności lokalnej).
4. Udzielanie informacji o moŜliwościach uzyskania wsparcia w dziedzinach określonych
w § 11 Programu.
5. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych
z innych źródeł niŜ budŜet Gminy.
6. Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi
i instytucjami samorządowymi innych miast partnerskich.

7. Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań
słuŜących zaspokojeniu potrzeb społecznych.
8. Udzielanie pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe.
9. Promowanie przez Gminę Szczekociny działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej
dobrego wizerunku.

Rozdział V
Zadania objęte Programem
§ 10
W roku 2010 Gmina Szczekociny będzie powierzać organizacjom pozarządowym
wykonywanie lub wspierać realizację wykonywanych przez nie zadań, mieszczących się
w katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności w zakresie:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- Koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne,
- Działania organizacyjne i kształcenie w zakresie teatru, filmu, tańca, śpiewu i muzyki,
- Przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,
- Edukacja kulturalna dzieci, młodzieŜy i dorosłych,
- Upowszechnianie czytelnictwa,
- Wspieranie publikacji ksiąŜek i czasopism
- Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych
organizacji,
- Promocja poza granicami kraju polskiej kultury i tradycji.
2. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa;
- Szkolenia sportowe w róŜnych dyscyplinach sportu,
- Prowadzenie zajęć w róŜnych dyscyplinach sportu,
- Organizacja zawodów, festynów, turniejów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieŜy oraz mieszkańców, na terenie Miasta i Gminy Szczekociny,
- Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Rozdział VI
Zlecanie realizacji zadań publicznych
§ 11
Zlecanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ten cel następuje na podstawie:
1. Konkursów ofert o dotację, ogłaszanych zgodnie z Ustawą o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
2. Zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach
publicznych.
§ 12
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym moŜe nastąpić na
podstawie Ustawy w trybie otwartych konkursów ofert, rozstrzyganych przez komisje
konkursowe.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie
o konkursie publikowane jest w prasie lokalnej, zamieszczane jest na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Szczegółowe opisy zadań powierzanych lub wspieranych w drodze konkursu są określane
w ogłoszeniu konkursowym.
4. Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.
5. W przypadku powiązania członka komisji z rozpatrywaną przez komisję ofertą, członek
komisji nie moŜe brać udziału w rozstrzyganiu w tej konkretnej sprawie.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy.
7. Informacje o wynikach konkursu oraz kwotach przyznanych dotacji będą publikowane na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Podmioty realizujące zadanie publiczne i dysponujące dotacją z budŜetu Gminy na ten cel
są zobowiązane do:
- przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania wraz z jego finansowym rozliczeniem,
- udostępniania do wglądu oryginałów faktur (rachunków) dotyczących rozliczenia
finansowego dotacji,
- umoŜliwienia upowaŜnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy dokonania oceny
i kontroli zadania powierzonego do realizacji lub teŜ wspieranego przez Gminę,
- podawania do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu zadania ze środków

budŜetu Miasta i Gminy Szczekociny.
9. Dotacji nie moŜna wykorzystać na:
- finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
- realizację zadań juŜ zleconych danemu podmiotowi przez Gminę,
- dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budŜetu Gminy lub jej funduszy
celowych na podstawie przepisów szczególnych,
- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
- zakup nieruchomości i gruntów,
- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
- prowadzenie działalności politycznej, religijnej i związkowej.

Rozdział VII
Środki finansowe
§ 13
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, zlecanych
do wykonania organizacjom pozarządowym, określa Rada Miasta i Gminy Szczekociny
w uchwale budŜetowej.

Rozdział VIII
Kontrola i ocena realizacji programu
§ 14
Program ma charakter otwarty. Zakłada moŜliwość uwzględniania nowych form współpracy
oraz ogłaszania nowych konkursów na zadania nieokreślone w niniejszym programie.
§ 15
Wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania „Programu” w roku 2010, organizacje
pozarządowe mogą w trakcie funkcjonowania Programu, składać do pracownika Urzędu
Miasta
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