
(Projekt)

UCHWAŁA Nr ...../....201 2
RADY GMINY GDOW
z dnia

w sprawie Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó pożytku publicznego, na rok 2013

Na podstawie art ' 18 ust' 2 pkt, l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst  jedn.  Dz.  U.z2001 r .  Nr 142,  poz.  1591 zpÓŹn.zm.)  orazart .5a ust .  1 ustawy zdnia24
kwietnia 2003 r' o działa|ności pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz' 1536 z pożn' zm,) Rada Gminy Gdow uchwa|a, co następuje:

s 1. Przyjmuje się Program wspołpracy Gminy Gdow z organizaĄami pozarządowymi oraz
podmiotami, o ktorych mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działa|noŚci
pozytku pub|icznego i o wo|ontariacie na rok 2013, stanowiący załącznika do niniejszej uchwały.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Gdow.
s 3. W sprawach wszczętych i niezakończonych, związanych z rea|izaĄą Programu wspołpracy
Gminy Gdow z organizaĄami pozarządowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust' 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku pub|icznego i o wo|ontariacie, na rok
2012 r. przyjętego uchwałą, o ktorej mowa w $ 4 stosuje się przepisy dotychczasowe.
$4.Traci moc uchwała Nr XX,124l2012 Rady Gminy Gdow z dnia 24 |istopada 2011 r. w
sprawie przyjęcia Programu wspołpracy Gminy Gdow z organizai1ami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|ności
pozytku publicznego i o wo|ontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz' 1536 z pÓŹn.
zm) ,  na  rok2012 .
$ 5. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewodztwa Małopo|skiego.

zAŁĄczNlK

Program współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie na rok 2013

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

s 1.
Program wspołpracy Gminy Gdow z organizaĄami pozarządowymi oraz podmiotami, o
ktorych mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działa|noŚci pozytku
pub|icznego i o wo|ontariacie, na 2013 rok, zwany da|ej ,,programem'', okreŚ|a:

1) ce| głowny ice|e szczegołowe programu;
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2) zasady wspołpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposob realizacji programu
8) wysokośc środkow p|anowanych na rea|izację programu;
9) sposob oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsu|tacji;
1 1) tryb powoływania i zasady dziallania komisji konkursowych do opiniowania ofert w

otwartych konku rsach ofert.

s2.
okres|enia uzyte w uchwa|e oznaczają:

1) ustawa - ustawa zdnia 24 kwietnia 2003 roku o działa|noŚci pozytku pub|icznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. 22010 r. Nr 234 po2.1536 z poin. zm.);

2) organizai1a - organizaĄa pozarządowa W rozumieniu ań. 3 ust. 2 ustawy oraz
podmioty, o ktorych mowa w ań. 3 ust. 3 tej ustawy;

3) działa|noŚć pozytku pub|icznego - działa|noŚc okreś|oną w art. 3 ust. 1 ustawy;
4) zadanie pub|iczne -zadanie, o ktorym mowa w ań' 4 ustawy;
5) konkurs ofeń - otwańy konkurs ofeń na realizację zadan pub|icznych, ogłaszany

na podstawie art. 11 ustawy;
6) tryb pozakonkursowy - tryb zlecania realizacji zadan publicznych organizacjom

pozarządowym poza konkursem ofeń, okreś|ony w art. 'l9a ustawy;
7) strona internetowa Gminy Gdow- adres internetowy www.gdow.pl;
8) komorka merytoryczna- referat będący jednostką organizacyjną Urzędu Gminy

Gdow, do ktorego zadan na|eŻy wspołpraca z organizaĄami pazarządowymi

Rozdział 2
Ce|e główne i cele szczegółowe programu

1. Głownymi ."t". i programu Są. 
s 3.

1) budowanie społeczeństwa obywate|skiego poprzez wspieranie aktywnoŚci
społeczności lokaInych;

2) integracja Środowiska organizacji pozarządowych;
3) poprawa współpracy Urzędu Gminy Gdow z organizaĄami pozarządowymi.

2. Ce| głowny wymieniony w ust. 1 pkt. 1 będzie rea|izowany poprzez następujące ce|e
szczegołowe:

1) umacnianie w świadomoŚci społecznej poczucia odpowiedzia|nosci za siebie,
swoje otoczenie, wspo|notę |oka|ną oraz jĄ tradycje;

2) aktywizację społecznoŚci |oka|nej;
3) wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji i ich zaplecza;
4) uzupełnienie działań gminy w zakresie nie objętym przez struktury samoządowe;
5) zwiększenie udziału mieszkańcow w rozwiązywaniu IokaInych prob|emów.
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3. Ce|e główne wymienione w ust.1 pkt. 2 i 3, rea|izowane będą poprzez następujące ce|e
szczegołowe:

1) rozwoj turystyki na terenie gminy;
2) rozwĄ ku|tury i ochronę |oka|nego dziedzictwa ku|turowego;
3) podnoszenie jakości edukacji;
4) tworzenie warunkow d|a rozwoju spońu' ku|tury fizycznej i rekreacji;
5) ochronę srodowiska i wdrazanie ideizrownowaionego rozwoju;
6) e|iminację zjawiska wyk|uczenia społecznego;
7) rehabiIitację zawodową i społeczną osob niepełnosprawnych;
8) rehabiIitację |eczniczą osÓb niepełnosprawnych oraz ochronę zdrowia;
9) integrację mieszkańcÓw gminy ze społecznoŚciami zagranicznymi.

Rozdział 3
Zasady współpracy

s4.

Wspołpraca Gminy Gdow z organizai1ami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości - przez ktÓrą rozumie się dązenie Gminy Gdow do wspiera

działania organizacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do efektywnej rea|izacji
podejmowanych przez nie zadań pub|icznych;
Suwerennosci stron - rozumianej jako prawo do nieza|eŻności wzg|ędem siebie
Gminy Gdow i organizacji oraz poszanowanie autonomii,
partnerstwa stron - rozumianejjako wspołpracę Gminy Gdow i organizacji opańej
na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu rownorzędnoŚci stron;
efektywności rozumianej jako dąŻenie Gminy Gdow i organizacji do
maksymaIizacji korzyści mieszkańcow z rea|izowanych wspo|nie zadan
pub|icznych przy jednoczesnym minima|izowaniu kosztow z tym związanych;
uczciwej konkurencji _ po|egającej na tworzeniu i stosowaniu we wspołpracy
przejrzystych zasad i obiektywnych kryteriow dla wszystkich podmiotow
reaIizujących zadania pub|iczne zarówno z sektora samorządowego jak i
pozarządowego;

6) jawności rozumianej jako dązenie do zachowania przejrzystości
podejmowanych przez Gminę GdÓw i organizacje działań oraz informowaniu o
nich wszystkich zainteresowanych, W szczego|ności mieszkańcow, ktorych te
działania dotyczą;

7) rowności szans - rozumianejjako niedyskryminowanie Żadne1z grup społecznych
oraz jako podjęcie wspolnego wysiłku Gminy Gdów i organizacji mającego na
ce|u poznawanie potrzeb tych grup i ich uwzg|ędnienie w swoich działaniach.

2)

3)

4)

5)
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Rozdział 4
Formy współpracy finansowej

s5.
1. Finansowe formy wspołpracy Gminy GdÓw z organizai1ami po|egają na:

1) zlecaniu organizacjom realizacji zadan publicznych w trybie konkursu ofeft na
zasadach okreŚ|onych w ustawie, w formie'

a) powierzania wykonywania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
fi nansowanie ich realizacji ;

b) wspierania wykonywania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich rea|izaĄi,

2) zlecaniu organizacjom realizacji zadan w trybie pozakonkursowym, poprzez
złoŻenie ofeńy w formie zgodnej ze wzorem okreś|onym w rozporządzeniu
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, o którym mowa W
art. 19 ustawy.

2. Wybor z|ecenia rea|izaĄi zadan publicznych w trybie, o którym mowa w ust' 1 pkt 1,
nastąpi w sposob zapewniający wysoką jakośÓ wykonania danego zadania'

3. Dotacje, o ktorych mowa w ust. 1 nie mogą byc udzie|one na:
1) dotowanie przedsięwzięc, ktore są dofinansowywane z budzetu gminy,
2) pokrycie deficytu zrea|izowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację

kosztow;
3) budowę, zakup budynkow Iub |oka|i, zakup gruntów;
4) działaInoŚc gospodarczą;
5) działa|noŚc związkow zawodowych i organizacji pracodawcow, samorządow

zawodowych;
6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
7) działa|nośc po|ityczną i re|igijną.

s6.
1. Komorka merytoryczna opracuje Regu|amin przeprowadzania przez Urząd Gminy Gdow

konkursow ofert ną rea|izację zadan pub|icznych przez organizaĄe.
2. Konkursy na rea|izaĄę zadan pub|icznych w 2013 roku zostaną ogłoszone zarządzeniem

WÓjta Gminy Gdow izamieszczone'
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tab|icy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gdow;
3) na stronie internetowej Gminy Gdow.

3. Do innych finansowych form wspołpracy Gminy Gdow z organizacjami za|icza się
zawieranie umow o wykonanie inicjatywy |oka|nej na zasadach okreś|onych w ustawie.
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Rozdział 5
Formy współpracy pozafi nansowej

s7.
Pozafinansowe formy wspołpracy Gminy Gdow z organizai1ami po|egają na:

1) informowaniu o p|anowanych zadaniach pub|icznych, ktore będą rea|izowane W

danym roku budŻetowym przez Gminę Gdów;
2) promowaniu osiągnięc i działa|ności organizacji poprzez pub|ikację informacji na

stronie internetowej GminY Gdow;
3) udostępnianiu obiektow gminnych do rea|izac]i zadań pub|icznych na

szczegó|nych warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) wyznaczeniu W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Gdow, komorki

merytorycznej odpowiedzialnej za koordynację wspołpracy z organizacjami, w

ramach prowadzonych zadań pub|icznych;
5) organizowaniu spotkań informacyjnych W związku ze zmianami przepisow

prawnych dotyczących organizacji,
6) tworzeniu wspolnych zespołow o charakterze doradczym i inicjatywnym

złoŻonych z przedstawicie|i organizacji pozaządowych i innych podmiotow

prowadzących działaInoŚc pozytku pub|icznego o|az przedstawicieli organu

wykonawczego Gminy GdÓw;
7) pomocy w pozyskiwaniu środkow finansowych z innych Źróde,t, w tym między

innymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i krajowych konkursow
grantowYch;

8) udzia|e jednostki Gminy Gdow w przedsięwzięciach podejmowanych pzez

organizacje;
g) konsultowaniu z organizacjami projektow aktow normatywnych w dziedzinach

dotyczących działa|ności statutowej tych organizacji.

Rozdział 6
Zakres przedmiotowy współpracy oraz priorytetowe zadania

s8.
Przedmiotem wspołpracy władz Gminy Gdow z organizaĄami jest w szczego|noŚci:

1) rea|izaĄa zadań gminy okreś|onych w ustawach,
2) zwiększenie efektywności działań na rzecz mieszkańcow gminy,

3) tworzenie systemowych rozwiązań waznych prob|emow społecznych,

4) okreś|anie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania'

se.
1. Zakres wspołpracy Gminy Gdow z organizacjami obejmuje sferę zadan pub|icznych

okreś|onych w ań. 4 ustawy, w tym W szczego|noŚci priorytetowe d|a Gminy Gdow

zadanie w sferze ochrony i promocjizdrowia.
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Rea|izacja zadania w sferze, o ktorej mowa w ust.1 następuje poprzez wspieranie
działalności rehabiIitacyjnej prowadzonej na rzecz osob niepełnosprawnych oraz
zagroŻonych niepełnosprawnoŚcią na terenie Gminy Gdow.

Rozdział 7
Wysokość środków planowanych na realizację programu

s10
Planowana kwota w budzecie Gminy Gdow na zadanie w sferze ochrony i promocji
zdrowia wynosi ... '  zł '
Srodki na rea|izaĄę zadania pub|icznego, wskazanego w ust. 1 będą zabezpieczone W
budzecie Gminy Gdow.

3. Rada Gminy Gdów odrębną uchwałą usta|a inne niz wymieniona W s 9 ust. 1 sfery
priorytetowe na wniosek Wojta Gminy GdÓw'

Rozdział 8
Sposób rea|izacji programu

s11.
Program rea|izuje komórka merytoryczna W ramach wspołpracy Gminy Gdow z

1 .

Rozdział 9
Sposób oceny realizacji programu

s12
Wójt Gminy Gdów dokonuje kontroli i oceny realizacji programu poprzez kontrolę i ocenę
rea|izaĄi zadań wspieranych |ub powierzonych organizacjom, na zasadach okreś|onych
w ustawie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rea|izaĄi zadania |ub wykorzystania
środkow, Wojt Gminy Gdow wydaje za|ecenia i ustala termin usunięcia nieprawidłowości,
zgodnie z postanowieniami umowy.
Miernikiem oceny.reaIizacji programu są:

1) |iczba osob, które były adresatami rea|izaĄizadań pub|icznych z|ecanych
organizacjom;

2) wysokośc środkow finansowych przeznaczonych przez budŻet Gminy Gdow na
zlecanie realizacji zadan publicznych;

3) wysokośĆ Środkow finansowych zaangaŻowanych przez organizaĄe na rea|izację
zadań ujętych w programie;

4) |iczba organizacji biorących udziałw rea|izaĄt programu.
Wojt Gminy Gdow składa Radzie Gminy Gdow sprawozdanie z oceny rea|izaĄi
programu, z uwzględnieniem miernikow wskazanych w ust. 3, w terminie do 30 kwietnia
2014 roku.

1 .

5 ,

4 .
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Rozdział 10
Tryb powoływania izasady działania komisji konkursowych

1 .
s13

Komisje konkursowe powoływane są W ce|u opiniowania ofeń złoŻonych przez
organizacje w ramach ogłoszonych przez Gminę Gdow otwańych konkursow ofert.
Komisje konkursowe powołuje Wojt Gminy Gdow w drodze zarządzenia.

s14
1. W skład komisji konkursowej wchodzą

1) trzy osoby wskazane przez Wojta Gminy Gdow;
2) do dwoch osob wskazanych przez organizaĄe.

2. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć takŻe, z głosem doradczym' osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadan pub|icznych,
ktorych konkurs dotyczy.

3. Osoby, o ktorych mowa w ust.1 zaprasza do komisji konkursowej Wojt Gminy Gdow.
4' Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych wskazani przez

organizacje muszą spełniac łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i kozystają z pełni praw pub|icznych;
2) nie pod|egają wyłączeniu okreś|onemu w ań. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedno|ity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98'
poz. 1071 z pożn. zm.)',
3) mają doŚwiadczenie w przedmiocie okreś|onego zadania pub|icznego oraz w
zakresie działaIności organizacji;
4) wyraŻĄą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 1 01, poz. 926 z poŹn. zm.).,
5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formu|arz zgłoszeniowy podpisany i
wypełniony przez samego kandydata |ub tez podmiot zgllaszający kandydata,
ktorego wzor okreŚ|a ogłoszenie o konkursie.

5. KomÓrka merytorygzna, na okres nie krotszy niŻ 7 dni, ogłasza nabÓr na członkÓw
komisji konkursowej i zam\eszcza te informacje:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tab|icy ogłoszeń Urzędu Gminy Gdow;
3) na stronie Gminy Gdow.

6. Przedstawicie|i organizacji pozarządowych wybiera Wójt Gminy Gdow spośrod
zgłoszonych przez organ izacje kandydatu r.

7. Komisja konkursowa moze działac bez udziału osob wskazanych przez organizacje, w
przypadkach okreś|onych w ań. 15 ust. 2da ustawy.

8' Przewodniczącym komisji konkursowejjest przedstawicie| komorki merytorycznej Urzędu
Gminy Gdow, wskazany przez Wojta Gminy Gdow' W przypadku nieobecności
przewodniczącego, prawomocnym zastępcą zostaje inna osoba wskazana przez Wojta
Gminy Gdow.
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9.

10

11 .

12.

Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod wzg|ędem forma|nym i merytorycznym
stosując kryteria zawarte w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie ofeń.
Na podstawie dokonanej oceny ofeń sporządzane jest stanowisko komisji konkursowej,
ktore przedstawiane jest Wojtowi Gminy GdÓw'
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. osobom' o ktÓrych mowa w ust.1
za udział W posiedzeniach komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztow
przejazdÓw i noc|egow.
Członkowie komisji konkursowej oŚwiadczają na piśmie, ze:
1) wyraŻa1ą zgodę na uczestnictwo w pracach komisji ds. opiniowania ofeń W

okreŚ|onym zakresie tematycznym;
2) wyraŻĄązgodę na przetwarzanie danych osobowych;
3) nie występują oko|iczności powodujące wyk|uczenie ich z komisji konkursowej.
Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje pzewodniczący, a W przypadku jego

nieobecnoŚci zastępca, zgodnie z przyjętym na pierwszym posiedzeniu harmonogramem
pracy komisji konkursowej.

14. obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej prowadzą pracownicy komorki
merytorycznej.

15. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie |iczącym co najmniej 3 osoby,
w tym przewodniczącego lub zastępcę. Członkowie komisji konkursowej potwierdzają

swoją obecnoŚc na kazdym posiedzeniu na IiŚcie obecności.
16. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę W formie protokołu zgodnie z

ogłoszonymi warunkami konkursu ofeń.

Rozdział 11
lnformacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

s15

1. Projekt programu przygotowuje komorka merytoryczna, W oparciu o program wspołpracy
z ubiegłego roku z uwzg|ędnieniem wnioskow i uwag zgtaszanych w ciągu roku przez

organizacje, o|df W oparciu o własne spostrzezenia i wnioski płynące z
dotychczasowego przebiegu wspotpracy między Gminą Gdów a organizacjami.

2. Gotowy projekt programu zostaje poddany konsu|tac,jom W sposob zgodny z uchwałą Nr
LxXXI473l20'l0 Rady Gminy Gdow z dnia 10 |istopada 2010 r. w sprawie okreś|enia
szczegołowego sposobu konsuItowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działa|nośc pozytku pub|icznego aktow prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działa|ności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 609, poz. 4803).

3. Konsu|tacje programu prowadzą pracownicy komorki merytorycznej.
4' Projekt programu jest udostępniany organizacjom w formie elektronicznej na stronie

Gminy GdÓw orazw formie papierowejw siedzibie Urzędu Gminy Gdow.
5. Wnioski i propozycje zmian w projekcie programu od organizacji przyjmuje komorka

merytoryczna.

13.
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6. KomÓrka merytoryczna moze rÓwniez konsu|towaÓ
propozycje zapisÓw do programu.

s16
Program na rok 2013 uchwalany jest do dnia 30 l istopada
obowiązywania.

na spotkaniach z organizacjami

roku poprzedzającego okres jego

t"--1


