Załącznik do Uchwały Nr XIV/111/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25.11.2011

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2012 rok

WSTĘP
Przyjmując Program Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi
Podmiotami, Rada Gminy Zabierzów deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania
lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących
na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym
współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują cenne
działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i gminy
stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców
naszej gminy. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego
zaspokajania

potrzeb

wspólnoty,

sprzyja

tworzeniu

więzi

społecznych

i

rozwojowi

odpowiedzialności za przyszłość gminy.
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na
rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, zrzeszają bowiem
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.
Podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną.
Z tego względu stanowią znakomite uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne samorządy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
•

ustawie – należy przez to rozumieć

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zm.);
•

programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami
Pozarządowymi i innymi Podmiotami na rok 2011, o którym mowa w art. 5 a ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr
96, poz. 873 ze zm.);

•

dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;

•

organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

•

podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3
ustawy;

•

koordynatorze – rozumie się przez to pracownika Urzędu Gminy Zabierzów, który

współpracuje z organizacjami pozarządowymi.
•

innym podmiocie – rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003
r. nr 96, poz. 873 ze zm.);

•

gminie – rozumie się przez to Gminę Zabierzów;

•

urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Zabierzowie;

•

otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2
oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.).

•

Zespół konsultacyjno-opiniujący – należy przez to rozumieć Zespół ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób
powołanych Zarządzeniem Wójta.

2. Program jest elementem realizacji lokalnej polityki społecznej Gminy Zabierzów.
II. CELE PROGRAMU
Celem Programu Współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionie poprzez tworzenie sprzyjających
warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych i struktur funkcjonalnych służących rozwojowi
społeczności lokalnych,

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,

3) promocję

postaw

obywatelskich

i

prospołecznych,

przeciwdziałanie

dyskryminacji

i wykluczeniu społecznemu,

4) stworzenie warunków do zwiększenia współpracy mieszkańców w celu efektywniejszego
rozwiązywania problemów i zagospodarowania czasu wolnego,

5) aktywizacja społeczności lokalnej na poziomie sołectw i Gminy,
6) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie polityki
społecznej i gospodarczej w Gminie oraz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów,

7) poprawa jakości życia obywateli Gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
8) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi Gminy;

9) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans
w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym
zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wynika z woli

partnerów i opiera się na przyjętych wspólnie zasadach suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności, określonych w Zabierzowskiej Karcie
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
Przedmiotem współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
2) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.
V. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Gmina Zabierzów realizuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców we współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

Współpraca

może

polegać

na

wspomaganiu

finansowym,

technicznym,

szkoleniowym lub informacyjnym podmiotów programu w zakresie określonym uchwałą.
Współpraca ta może się odbywać w szczególności w formach:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego,
b) współdziałania

w

pozyskiwaniu

środków

finansowych

w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

z

innych

źródeł,

c) wspierania wykonywania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
d) promocji działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego w mediach,
e) wzmacnianiu merytorycznym organizacji pozarządowych m. in. poprzez: organizację lub
współudział Gminy w organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, doradztwo w zakresie
przygotowywania dokumentów: wniosków konkursowych, sprawozdań rozliczeń, konsultacje
telefoniczne,
f) wzajemnego

informowania

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
g) w wyjątkowych wypadkach i w miarę posiadania środków finansowych – zlecanie
wykonywania zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie inicjatyw lokalnych.

2. Współpraca Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć również formę niefinansową, a w
szczególności obejmować może:
a) umożliwienie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i innych wydarzeń na terenach lub
w obiektach należących do Gminy,
b) udostępniania lokali i obiektów na działalność statutową organizacji pozarządowej oraz na
organizację spotkań otwartych,
c)

pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych, niż budżet Gminy,

d) umożliwienie wykorzystania kontaktów i bazy informacyjnej w Gminie do poszukiwania
przez organizacje pozarządowe partnerów, w szczególności w gminach partnerskich,

e) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o
dofinansowanie z innych źródeł. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach

działań, w tym informowanie organizacji pozarządowych o zadaniach publicznych,
które będą realizowane w roku obowiązywania Rocznego Programu;
f) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
g) administrowanie elektroniczną bazą danych o organizacjach pozarządowych,
działających na terenie Gminy Zabierzów lub na rzecz jego mieszkańców
realizujących zadania publiczne;
h) prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie
internetowej Gminy;

i)

cykliczne spotkania przedstawicieli Gminy Zabierzów z przedstawicielami sektora
pozarządowego i innymi zainteresowanymi, mające na celu wymianę poglądów
dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych
oraz rozwój form współpracy;

j) promowanie działalności podmiotów będących uczestnikami realizacji Rocznego
Programu;
k) obejmowanie patronatem przez Wójta Gminy Zabierzów projektów i inicjatyw
realizowanych przez organizacje pozarządowe;
l)

prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej związanej z funkcjonowaniem
organizacji pozarządowych, w tym inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń
podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych;

m) udzielanie przez Wójta Gminy Zabierzów rekomendacji wnioskującym o to
organizacjom

pozarządowym,

jeżeli

konieczność

ich

uzyskania

wiąże

się

z działalnością prowadzoną przez te organizacje;
n) promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich
działalności na stronie internetowej urzędu,

o) promocja przekazywania 1% podatku dochodowego na zabierzowskie organizacje pożytku
publicznego,

VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Ustala się następujące zadania publiczne, których realizacja będzie wspierana w ramach niniejszego
Programu :
1) Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów,
2) Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie poszczególnych
sołectw Gminy Zabierzów,
3) Organizacja imprez turystycznych odbywających się na terenie Gminy Zabierzów i służących
upowszechnieniu walorów turystycznych Gminy, w szczególności prowadzonych przy
wykorzystaniu infrastruktury turystycznej wzniesionej przez Gminę Zabierzów,
4) Wykonywanie zadań z zakresu opieki społecznej, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych,
5) Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych zgodnych z kalendarzem imprez gminnych,
ustalonym przy udziale Rady Gminy Zabierzów,
6) Organizowanie działań kultywujących pamięć o zasłużonych dla Gminy, regionu i kraju wybitnych
postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, lub mających na celu ochronę
i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz jej mieszkańców,
7) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie sportowym podmiotów
mających siedzibę na terenie Gminy Zabierzów, przy czym w pierwszej kolejności wspierane będą

zadania polegające na uczestniczeniu we współzawodnictwie sportowym podmiotów
reprezentowanych w tym współzawodnictwie wyłącznie przez zawodników będących
mieszkańcami Gminy Zabierzów, zaś w dalszej kolejności – podmiotów reprezentowanych przez
zawodników, z których część nie jest mieszkańcami Gminy Zabierzów.
Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania
polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.
8) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wpieranie klubów seniora

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Okres realizacji programu rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2012 r. i kończy w dniu 31 grudnia

2012 r.
IX. SPOSÓB REALIZACJI
1. Roczny Program realizowany jest we współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami
pozarządowymi
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w
ustawie lub odrębnych przepisach..
3. Podmiotami realizującymi postanowienia Rocznego Programu w zakresie współpracy, są:
1) Wójt Gminy Zabierzów;
2) W zakresie zadań wskazanych w pkt. VII.4 –Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zabierzowie z upoważnienia Wójta Gminy Zabierzów,
3) organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie gminy Zabierzów lub działające na
rzecz Gminy Zabierzów;

X. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE PROGRAMU

1. Przewidywana wielkość środków na realizację programu wynosi około 766 778 zł.
z czego :
1) na zadania wskazane w pkt. VII. 1, 2, 7 i 8 łącznie 600 000 zł,
2) na zadania wskazane w pkt. VII. 3 i 8 – 30 000 zł,
3) na zadania wskazane w pkt. VII. 4 – 89 778 zł
4) na zadania wskazane w pkt. VII. 5, 6 i 8 łącznie 47 000 zł
2. Ostateczna wielkość środków finansowych na realizację programu zostanie ustalona w
uchwale budżetowej na rok 2012 r.

XI. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę stanu realizacji zadań, efektywności, rzetelności
i jakości ich wykonania, a także prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na
realizację poszczególnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji dokonuje Wójt.
2. Ustala się mierniki oceny realizacji Rocznego Programu.
3. Miernikami, o których mowa w ust. 2, są :
•

liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
w danym roku

•

wysokość

środków finansowych

przekazana

z

budżetu

Gminy

Zabierzów

organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w roku;
•

wysokość

środków finansowych

przekazana

z

budżetu

Gminy

Zabierzów

organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w poszczególnych
zakresach w danym roku;
•

udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
zleconych w drodze konkursów ofert w danym roku;

•

liczba zadań publicznych (umów) realizowanych przez poszczególne organizacje
pozarządowe w danym roku;

•

liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych;

4. Wójt przedkłada Radzie Gminy Zabierzów do 30 kwietnia 2013 roku sprawozdanie z
realizacji niniejszego Programu, uwzględniając mierniki wskazane w ust. 3.

XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. W skład Komisji wchodzą w równej liczbie :
a. reprezentanci Organizacji wybrani przez Forum Organizacji Pozarządowych, o jakim mowa w
Zabierzowskiej Karcie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (załącznik do Uchwały
nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. – dalej zwanej „Kartą
Współpracy”) zgodnie z przepisami Karty Współpracy
b. przedstawiciele Wójta powołani spośród pracowników Urzędu Gminy Zabierzów.
2. Komisja powoływana jest przez Wójta, w zakresie określonym w pkt 1 lit. a zgodnie z wynikami
wyborów Forum Organizacji Pozarządowych. W zarządzeniu o powołaniu komisji Wójt określa
termin wykonania czynności przez komisję, mając na uwadze konieczność sprawnego
przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

3. Pracom Komisji przewodzi wyznaczony przez Wójta Przewodniczący, który organizuje pracę
Komisji, prowadzi obrady i rozstrzyga w razie wątpliwości co do porządku i sposobu narady oraz
głosowania.
4. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące
wyłączenia pracownika.
5. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na
ilość obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga zdanie
Przewodniczącego.
6. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby posiadające wiedzę i
doświadczenie przydatne ze względu na tematykę konkursu.
7. Rozpatrując oferty, Komisja wykonuje kolejno następujące czynności :
1) Ocenę formalną ofert, obejmującą potwierdzenie zgodność złożonej oferty z formalnymi
wymogami konkursu,
2) opiniowanie merytoryczne przez każdego członka Komisji z osobna,
3) podjęcie uchwały Komisji w przedmiocie uwzględnienia oferty,
4) podjęcie uchwały w sprawie proponowanej wysokości kwot dotacji dla uwzględnionych ofert.
8. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzenia Komisji, dokumentowania jej prac oraz wykonywania
czynności o których mowa w pkt 7 określa Wójt w drodze zarządzenia.

XIII. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI
Program został opracowany pod nadzorem Koordynatora i poddany konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi w dniach od 19 października do 14 listopada 2011 r. w formie wymiany wiadomości
pocztą elektroniczną oraz podczas Forum a następnie w toku prac Komisji Promocji, Kultury i Sportu.
Sprawozdanie

z

konsultacji

projektów

uchwał

dotyczących

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi, przedłożono do Biura Rady w dniu 14 listopada 2011 r. pismem – znak sprawy –
WS.ROZ.ZPT.523.28.11. Uwagi i propozycje zgłoszone przez organizacje pozarządowe zostały
rozpatrzone przez Komisję Promocji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011 r.

