UCHWAŁA Nr 40/VI/2015
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2020.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014 r.
poz. 1118

z póź. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje:
§1

Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.) na lata 2015 – 2020
stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\\

UZASADNIENIE
Art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uprawnia organ jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia
wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto na lata 2015-2020 obejmuje
najważniejsze obszary i zadania priorytetowe, które Gmina Nowe Miasto chce realizować
wspólnie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określa również
cele, zasady, przedmiot i formy tej współpracy. Przedstawia również realizację zasad
partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i
jawności w zakresie realizacji zadań publicznych.
Zgodnie z Uchwałą Nr 84/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012
roku Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2015 – 2020, został poddany wymaganym konsultacjom społecznym
oraz stanowi dokument prezentujący wieloletnią politykę samorządu lokalnego wobec
organizacji pozarządowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione i niezbędne.

Załącznik
do Uchwały Nr 40/VI/2015
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 19 maja 2015 roku
Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2020.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 – 2020, stanowi dokument określający
w perspektywie sześcioletniej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz
priorytetowe zadania realizowane w ramach współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz
jego mieszkańców oraz istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Gminy.
§2
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1)

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.);
2)

działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną

w art. 3 ust.1 ustawy;
3)

Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowe Miasto;

4)

organizacji – należy przez to rozumieć organizację pozarządową lub inny podmiot

wymieniony w art. 3 ust. 3;
5)

Wieloletnim Programie – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Gminy Nowe Miasto

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podjętą na podstawie art. 5a
ustawy;
6)

konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań

publicznych , o którym mowa w art. 11 ustawy;

7)

trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań

publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19a ustawy;
8)

stronie internetowej Gminy – należy przez to rozumieć adres internetowy

www.ugnowemiasto.pl
ROZDZIAŁ 2
CELE PROGRAMU I ZASADY WSPÓŁPRACY
§3
Głównym celem Wieloletniego Programu Współpracy jest kształtowanie partnerstwa Gminy
Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych działań służących
zaspokojeniu potrzeb społecznych mieszkańców, poprzez stwarzanie im możliwości
i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.
§4
1. Cel, o którym mowa w § 3, realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
1)

podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Nowe Miasto

z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze
pożytku publicznego;
2)

budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

3)

inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między Gminą a organizacjami

pozarządowymi;
4)

zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków

finansowych ze źródeł innych niż budżet Gminy Nowe Miasto;
5)

objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów społeczności lokalnej Gminy

Nowe Miasto.
§5
Współpraca Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na
zasadach:
1)

pomocniczości - Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym

zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2)

suwerenności stron – Gmina i organizacje pozarządowe przy realizacji zadań

publicznych są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami;
3)

partnerstwa – organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu

problemów społecznych oraz opracowaniu sposobów ich rozwiązania. Gmina

i

organizacje współpracują ze sobą w oparciu o zasady współudziału, współdecydowania i

współodpowiedzialności;
4)

efektywności – Gmina Nowe Miasto, przy zleceniu organizacjom pozarządowym zadań,

dokona wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przy
zachowaniu reguły gospodarności, racjonalności i skuteczności;
5)

uczciwej konkurencji – wszystkie podejmowane działania przez Gminę Nowe Miasto

oraz organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych powinny opierać się na
równych dla wszystkich stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz w sposób nie budzący
wątpliwości co do przejrzystości działań i procedur;
6)

jawności – wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są jawne,

powszechnie dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur

i

kryteriów.
ROZDZIAŁ 3
PRZEDMIOT I FORMY WSPÓŁPRACY
§6
Współpraca z podmiotami programu obejmuje sferę zadań publicznych wymienionych w art.
4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będących zadaniami
własnymi gminy, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.).
§7
1. Współpraca

pomiędzy

Gminą

Nowe

Miasto

a

organizacjami

pozarządowymi

i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, może być realizowana w formie finansowej
i pozafinansowej.
2. Współpraca o charakterze finansowym będzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach
określonych w ustawie, w formie:
1)

powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na

finansowanie ich realizacji;
2)

wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na

dofinansowanie ich realizacji;
3)

zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a

ustawy.
1. Pozafinansowe formy współpracy będą polegały na:
1)

wzajemnym informowaniu się Gminy Nowe Miasto oraz organizacji pozarządowych

o

planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych

kierunków;
2)

konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3, ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
3)

tworzenie w miarę potrzeb zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz Gminy
Nowe Miasto;
4)

pomoc w prowadzeniu działalności informacyjnej i promocyjnej poprzez prezentowanie

organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Mieście
www.ugnowemiasto.pl
5)

udostępnianie w miarę możliwości i potrzeb organizacjom pozarządowym lokali na

spotkania ogólnodostępne.
ROZDZIAŁ 4
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§8
Określa się zadania priorytetowe na lata 2015 – 2020, które mogą być zlecone do realizacji
organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:
1.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1)

wspieranie inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców gminy,

2)

wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię

i dziedzictwo kulturowe gminy,
3)

wspieranie lokalnej sztuki,

4)

wspieranie działalności wydawniczej promującej gminę.

1.

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

1)

wspieranie przedsięwzięć dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionych

artystycznie,
2)

wspieranie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży np. z okazji Dnia Dziecka,

3)

wspieranie organizacji konkursów, turniejów, przeglądów, olimpiad,

4)

wspieranie realizacji programów edukacyjnych związanych z historią, przestrzenią

publiczną, tradycją lokalną.
1.

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:

1)

wspieranie organizacji rajdów, wycieczek tematycznych i biwaków.

1.

W zakresie turystyki i krajoznawstwa:

1)

Wspieranie działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności turystycznej gminy,

1.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci

i młodzieży w wieku szkolnym:
1)

wspieranie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz

innych imprez o podobnym charakterze,
2)

wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych

o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
3)

wsparcie w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt, akcesoria i stroje sportowe.
ROZDZIAŁ 5
OKRES I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§9

Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowany w latach
2015 – 2020.
§ 10
1. Wieloletni Program realizowany jest w drodze współpracy Gminy Nowe Miasto oraz
organizacji pozarządowych.
2. Podmiotami realizującymi postanowienia Wieloletniego Programu w zakresie współpracy
o której mowa w ust. 1, są w szczególności:
1)

Rada Gminy Nowe Miasto;

2)

Wójt Gminy;

3)

organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Nowe Miasto lub

działające na rzecz mieszkańców Gminy Nowe Miasto.
ROZDZIAŁ 6
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 11
Rada Gminy Nowe Miasto przeznaczy na realizację Programu środki budżetowe w wysokości
określonej w uchwałach budżetowych w latach 2015 – 2020. Wydatki związane z realizacją
zadań, o których mowa w programie, nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie.

ROZDZIAŁ 7
SPOSÓB OCENY REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU
§ 12
1. Ocena realizacji Wieloletniego Programu dokonywana będzie w oparciu o następujące
mierniki.:
1)

wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy organizacjom

pozarządowym na realizację zadań publicznych;
2)

liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań

publicznych;
3)

liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych;

4)

liczba podmiotów podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności we

współpracy z Gminą;
5)

liczba ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację zadań

publicznych;
6)

liczba ofert złożonych do konkursów;

7)

liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie;

8)

liczba zadań publicznych, dofinansowanych w ramach programu;

9)

liczba skonsultowanych z podmiotami uprawnionymi projektów aktów prawnych;

10)

liczba podmiotów biorących udział w konsultacjach;

11)

stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami

przyjętymi w Programie,
12)

liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty i Gminę.

1. Wójt na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uwzględniając mierniki wskazane w ust.1. przedkłada Radzie Gminy Nowe
Miasto nie później niż do 30 kwietnia każdego roku objętego Wieloletnim Programem
sprawozdanie z jego realizacji,
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy zostanie opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej nie później niż do 30 kwietnia każdego roku objętego Wieloletnim
Programem.
ROZDZIAŁ 8
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU
KONSULTACJI
§ 13
1. W celu realizacji programu zostaną podjęte następujące działania:

1)

przygotowanie projektu programu Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.) na lata
2015 – 2020 przez Wójta Gminy Nowe Miasto;
2)

przeprowadzenie konsultacji programu zgodnie z Uchwałą Nr 84/XVIII/2012 Rady

Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3)

przyjęcie przez Radę Gminy Nowe Miasto uchwały uchwalającej niniejszy Program.
ROZDZIAŁ 9
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
§ 13

1. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem przez Wójta Gminy Nowe Miasto
każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
2. Komisja powoływana jest w celu opiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe
w ramach ogłoszonych przez Wójta Gminę Nowe Miasto otwartych konkursów ofert.
3. Wójt Gminy Nowe Miasto zarządzeniem określa szczegółowy Regulamin pracy Komisji
Konkursowej.
§ 14
1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.) Wójt Gminy
Nowe Miasto powołuje Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Wójta Gminy
Nowe Miasto i osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy.
2. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których Konkurs dotyczy.
3. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1)

żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2)

wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3)

wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

