Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 28 listopada 2018 r.
PROJEKT
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PIESZYCE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK
Rozdział 1.
Wstęp
§ 1.
1. Priorytetem Samorządu Gminy Pieszyce jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i
środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Należy zwrócić
uwagę na korzyści płynące ze stworzenia jasnych i czytelnych reguł współpracy. Podstawowymi
efektami takiej współpracy jest umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności
za siebie i swoje otoczenie oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację
społeczności lokalnej.
2. Program Współpracy Samorządu Gminy Pieszyce jest propozycją dla osób wyrażających wolę
współpracy na rzecz naszej Gminy i jej mieszkańców.
3. Program uwzględnia specyficzne elementy współpracy z organizacjami pozarządowymi
funkcjonującymi na terenie Gminy.
§ 2.
Program określa między innymi:
1) cele, zasady i formy współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej
ustawą.
2) okres i sposób jego realizacji oraz sposób jego oceny,
3) wskazuje na zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość
środków przeznaczonych na jego realizację,
§ 3.
Program zawiera informacje nt. jego tworzenia i przebiegu konsultacji.
§ 4.
Elementem programu jest również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Rozdział 2.
Cele programu
§ 5.
1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz

wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy. Partnerstwo to sprzyja rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, a jednocześnie
przyczynia się do rozwiązywania problemów lokalnych poprzez aktywność obywatelską.
2. Do celów szczegółowych Programu należy:
1) określenie kierunków i warunków współpracy Gminy z Organizacjami,
2) zwiększenie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz
wspólnotę lokalną,
3) zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez
stworzenie warunków dla powstania inicjatyw,
4) realizacja zadań własnych Gminy we współpracy z sektorem pozarządowym,
5) wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych szans w realizacji
zadań publicznych, przez powierzenie lub wspieranie coraz większej ilości zadań z
jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,
6) racjonalne wykorzystanie środków finansowych,
7) integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
8) promocja działalności organizacji pozarządowych,
9) otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z
ofertą realizacji konkretnego zadania publicznego,
10) zwiększenie aktywności wspólnych zespołów o charakterze doradczym.
3. Realizacja założeń zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Pieszyce na lata 2014-2020.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 6.
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadząc
działalność pożytku publicznego wspomagają Gminę w sferze realizacji zadań publicznych na
zasadach i w formie określonej w ustawie.
3. Działalność pożytku publicznego na zasadzie suwerenności prowadzona jest w zakresie
odpowiadającym działalności statutowej poszczególnych organizacji, które są niezależne oraz
samodzielnie definiują i rozwiązują problemy.
4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy uczestniczą w
określaniu potrzeb, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji, oraz w ocenie ich wykonania
na zasadzie partnerstwa poprzez:
1) konsultowanie planowanych zadań,
2) tworzenie warunków dla partnerskiego wdrażania lokalnych programów,
3) wspólną ocenę podjętych działań,
4) współtworzenie standardów zadań publicznych,
5) współpracę zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
5. Gmina zapewnia jawność prowadzenia działalności pożytku publicznego poprzez:
1) informowanie organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
składającego ofertę z własnej inicjatywy o podjętej decyzji a w przypadku stwierdzenia
celowości realizacji zadania określonego w ofercie, o trybie zlecania zadania publicznego w
drodze konkursu,
2) ogłaszanie konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce pn. organizacje
pozarządowe, w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Pieszyc,
3) informowanie w sposób określony w pkt. 2 o wynikach otwartego konkursu ofert.

6. Kierując się zasadą efektywności Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań
publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych,
przestrzegając zasadę uczciwej konkurencji.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 7.
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych
określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
odpowiadającym zadaniom gminy.
2. Zakres przedmiotowy programu obejmuje sferę zadań publicznych, mających na celu poprawę
warunków życia i rozwoju mieszkańców gminy.
Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 8.
1. Gmina Pieszyce podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w formach finansowych i
pozafinansowych.
2. Finansowe formy współpracy polegają na zlecaniu podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego realizacji zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz
zlecaniu realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w
ustawie, które mogą mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
2) wspierania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Pozafinansowe formy współpracy polegają na:
1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez Gminę i przez
organizacje pozarządowe na stronie internetowej gminy,
b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej,
c) udostępnianie uchwał przyjętych przez organ stanowiący, dotyczących współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
d) organizowanie konsultacji i szkoleń dla organizacji, np. w zakresie sporządzania sprawozdań,
rozliczania projektów, tworzenia projektów w celu pozyskiwania funduszy oraz regulacji
prawnych dotyczących działalności organizacji;
2) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych, w tym:
a) organizowanie w miesiącu wrześniu i październiku spotkań z przedstawicielami organizacji i
podmiotów działających na terenie gminy dotyczących: Rocznego programu współpracy
Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, zawierającego konkretne zadania związane z działalnością statutową organizacji
pozarządowych i podmiotów,
b) informowanie przedstawicieli organizacji o terminach sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, na
których będą dyskutowane projekty uchwał dotyczących programów współpracy.
3) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w celu rozpoznawania
potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego planowania działań służących zaspokajaniu tych
potrzeb,

4) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, szczególnie z zakresu kultury, sztuki, sportu, rekreacji,
przeciwdziałania uzależnieniom,
5) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o
dofinansowanie z innych źródeł,
6) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach,
7) prowadzenia i stałego aktualizowania elektronicznej bazy organizacji pozarządowych
realizujących zadania publiczne,
8) zawieraniu umów o wykonanie inicjatywy lokalnej,
9) przesyłaniu organizacjom, przyjętego w formie uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach,
Programu
Rozdział 6.
Przedmiot współpracy i priorytetowe zadania publiczne
§ 9.
1. Przedmiotem współpracy Gminy Pieszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego są zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. W 2018 r. realizowane będą następujące priorytetowe dla Gminy zadania publiczne w sferach zadań
publicznych, o których mowa poniżej.
1) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Realizacja zadań odbywać się
będzie poprzez wspieranie m.in. następujących działań:
a) organizowanie obchodów świąt narodowych,
b) upamiętnianie rocznic ważnych wydarzeń z historii Polski oraz innych świąt ustanowionych
w drodze ustawy przez Sejm RP,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
2) Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizacja
zadań odbywać się będzie poprzez wspieranie m.in. następujących działań:
a) wspieranie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
b) popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych
c) tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się do czynnego
życia.
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizacja zadań odbywać się będzie
poprzez wspieranie m.in. następujących działań:
a) pomoc społeczna dla seniorów z Gminy Pieszyce znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej,
b) organizacja różnych form wypoczynku, spotkań, zajęć dla seniorów,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Realizacja
odbywać się będzie poprzez wspieranie m.in. następujących działań:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej wśród dzieci i młodzieży
b) organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych, sportowych dla dzieci i młodzieży,
c) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej,
d) organizacja wypoczynku zimowego i letniego na terenie gminy;
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizacja zadania
odbywać się będzie poprzez wspieranie m.in. następujących działań:
a) wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, mających szczególnie na celu wzbogacenie oferty
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych twórców,
b) wspieranie imprez kulturalno – rekreacyjnych, integracyjnych,

c) dbałość o miejsca pamięci
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
6) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Realizacja zadania odbywać się będzie
poprzez wspieranie m.in. następujących działań:
a) prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia
treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Pieszyce,
b) organizowanie integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o
zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Pieszyce i jej walory turystyczne
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
7) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja zadania
odbywać się będzie poprzez wspieranie sterylizacji zwierząt
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania
8) Turystyka i krajoznawstwo. Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez organizację
przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych na terenie Gminy Pieszyce
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania
9) Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Realizacja zadania odbywać się
będzie poprzez organizowanie obchodów świąt kombatanckich i osób represjonowanych oraz
organizację spotkań środowisk kombatanckich
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania
10) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja zadania odbywać się
będzie poprzez wspieranie m.in. następujących działań:
a) działania profilaktyczno - edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz pozostałych
mieszkańców Gminy Pieszyce,
b) promocja trzeźwości
c) prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla rodzin z problemem uzależnienia
lub przemocy w rodzinie,
d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii (w szczególności dla
dzieci i młodzieży) oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
e) organizacja imprez sportowo-profilaktycznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania
3. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek organizacji Burmistrz może
wskazać inne niż w ust. 2 zadania, które wymagają realizacji. W celu ich zlecenia przyjmuje się
zasady określone w ustawie lub innych przepisach.
Rozdział 7.
Okres i sposób realizacji programu
§10.
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3.ust. 3 ustawy obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
§ 11.
1. Realizacja zadań publicznych ujętych w programie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego

konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie.
2. Na wniosek organizacji gmina może zlecić wykonanie zadania publicznego z pominięciem

otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawie.
3. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami

wynikającymi z ustawy.

Rozdział 8.
Sposób oceny realizacji programu
§ 12.
1. Ocena Programu współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego będzie przyczyniać się do
doskonalenia współpracy i powinna służyć jej usprawnieniu.
2. W celu dokonania oceny Programu wśród organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego zostanie przeprowadzone badanie
ankietowe, dotyczące współpracy z Gminą. Wnioski wynikające z analizy ankiet posłużą do
poprawy i doskonalenia współpracy.
3. Miernikami efektywności Programu są:
1) liczba organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z gminą realizacji zadania
publicznego na rzecz lokalnej społeczności,
2) udział środków własnych organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych (liczony
wielkością środków własnych do wielkości dotacji),
3) udział dotacji na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w
stosunku do bieżących wydatków budżetu gminy,
4) liczba konkursów,
5) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
6) liczba osób będących adresatami zadań publicznych ujętych w programie,
7) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych,
8) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez gminę z przyczyn
realizatora,
9) liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne w oparciu o dotację,
10) liczba wspólnie realizowanych zadań,
11) wysokość kwot dotacji udzielonych w poszczególnych obszarach zadaniowych.
4. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za 2018 r. w terminie do 31
maja 2019 r.
Rozdział 9.
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
§ 13.
1. Projekt Programu współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019 tworzony jest na bazie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 oraz w oparciu o
propozycje dot. rodzajów działań, jakie organizacje planują realizować przy współpracy z gminą
w 2019 roku.
2. Konsultacje będą odbywały się w formie:
a) pisemnej przez zamieszczanie Projekt Programu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach - www.pieszyce.pl oraz wywieszony
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy. Opinie oraz swoje propozycje dotyczące
projektu Programu organizacje i podmioty przesyłają do Urzędu Miasta i Gminy.
b) spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy.
3. Po przeprowadzeniu konsultacji projekt Programu uwzględniający propozycje organizacji i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedkładany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy
Radzie Miejskiej w celu jego uchwalenia.

Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 14.
1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Miasta w celu opiniowania ofert złożonych

do konkursów, niezwłocznie po upływie terminu ich składania w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie.
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w sytuacji jego nieobecności jego zastępca. Komisja
obraduje przynajmniej w składzie 3-osobowym.
3. Do zadań komisji należy:
1) ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
2) przygotowanie propozycji wyboru ofert (oferty) i podziału środków pomiędzy oferentami,
3) sporządzenie protokołu z prac komisji oraz przekazanie go do zatwierdzenia Burmistrzowi.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej
dotacji dokonuje Burmistrz.
Rozdział 11.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
§ 15.
Na realizację zadań publicznych wynikających z Rocznego Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł, które zostaną określone
w uchwale budżetowej na 2019 r. .

UZASADNIENIE
Celem projektu uchwały Rady Miejskiej Pieszyc jest przyjęcie Rocznego Programu Współpracy
Pieszyc z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
Obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art.
5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.). Program reguluje współpracę pomiędzy Gminą Pieszyce, a
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku. Projekt programu został
skonsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi aktywnie w Pieszycach. Konsultacje
projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi w 2019
roku trwały od dnia 18.09.2018 do dnia 09.10.2018 r. Projekt uchwały wraz z formularzem
konsultacyjnym został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach oraz rozesłany do wszystkich aktywnych organizacji
pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Pieszyce. W trakcie konsultacji nie zostały
wniesione zmiany do projektu uchwały.
Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z Rocznego programu współpracy
Pieszyc z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zostanie ujęta w działach i rozdziałach
projektu budżetu miasta i gminy na 2019 r.

