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Załącznik
do uchwały nr
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia listopada 2011 r.

Program
współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

§ 1. Podstawą „ Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”, zwanego dalej
„Programem”, jest art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887,
Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244 ).
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1/ „ustawie” - rozumie się przez to ustawę, o której mowa w § 1;
2/ „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Sędziejowice;
3/ „podmiocie Programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4/ „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
5/ „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy.
§ 3. Cel główny Programu to polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy poprzez efektywną
współpracę samorządu gminnego i organizacji pozarządowych.
§ 4. Cele szczegółowe Programu to w szczególności:
1/ stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
2/ prowadzenie efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
3/ umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie
oraz całą wspólnotę lokalną;
4/ uzupełnienie działań w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;
5/ zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
6) wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk
dotykających społeczność lokalną.
§ 5. Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 6. Przedmiotem współpracy organów Gminy z podmiotami Programu jest przede wszystkim:
1/ realizacja zadań Gminy określonych w ustawach;
2/ określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
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3/ konsultowanie aktów prawa lokalnego;
4/ tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;
5/ podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.
§ 7. Do podstawowych form współpracy należą:
1/ zlecanie zadań publicznych, które polega na:
a) powierzaniu wykonania zadań publicznych, które wiążą się z udzielaniem dotacji w celu
finansowania ich realizacji,
b) wspieraniu takich zadań, co wiąże się z udzielaniem dotacji dla dofinansowania ich realizacji;
2/ wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków przede wszystkim przez:
a) publikowanie istotnych informacji na stronie internetowej Gminy,
b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Gminy oraz komisjach Rady
Gminy z możliwością zabierania głosu,
c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o realizowanych zadaniach sfery
publicznej;
3/ konsultacja z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;
4/ prowadzenie przez administrację Gminy konsultacji w zakresie realizacji poszczególnych zadań
Gminy;
5/ informowanie przedstawicieli podmiotów Programu o planowanych sesjach Rady Gminy
czy komisji Rady Gminy, na których omawiane będą projekty uchwał związane z profilem
działalności tych organizacji;
6/ udostępnianie druków projektów uchwał odnoszących się do profilu prowadzonej działalności
przez organizację pozarządową;
7/ tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i innowacyjnym, które są złożone
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Wójta Gminy;
8/ pomoc podmiotom Programu dla pozyskania środków finansowych z funduszy międzynarodowych;
9/ promowanie przez Gminę działalności podmiotów Programu i udzielanie im pomocy organizacyjnej.
§ 8. Ustala się zakres zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w ramach współpracy
Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012:
1) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i korzystających
z pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
2) wspieranie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3) wspieranie działań stowarzyszeń sportowych i innych organizacji społecznych prowadzących
działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
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4) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie
zajęć sportowych i kulturalnych;
5) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, podejmowanie zadań
z zakresu krajoznawstwa;
6) organizacja imprez o charakterze kulturalnym;
7) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz pomocy rodzinom i osobom będącym
w trudnej sytuacji życiowej;
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
10) realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym;
11) wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
§ 9. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§ 10. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego może nastąpić w formach, o których mowa w § 7 pkt 1.
§ 11. Wysokość środków na realizację Programu w roku 2012 planuje się w kwocie 35.000,00 zł.
Ostateczną kwotę określi Rada Gminy Sędziejowice w uchwale budżetowej na 2012 rok.
§ 12. 1. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po uchwaleniu
przez Radę Gminy Sędziejowice budżetu gminy na 2012 rok.
2. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom
Programu, Wójt Gminy opublikuje informacje o nim w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminasedziejowice.pl , na stronie gminy - gminasedziejowice.org.pl oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy.
3. Wójt Gminy powołuje komisję konkursową w drodze zarządzenia, zgodnie z przepisami ustawy,
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
4. Komisja konkursowa działa zgodnie z regulaminem postępowania komisji konkursowej
i kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu wyboru ofert, które stanowią załączniki do zarządzenia
Wójta Gminy.
5. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się
o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz podana do publicznej
wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy Sędziejowice.
6. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje, o wysokości dotacji podejmuje Wójt
Gminy w formie zarządzenia. Przed podjęciem decyzji Wójt Gminy może zasięgnąć opinii powołanej
przez siebie w tym celu Komisji.
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7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które
przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany w BIP, na
stronie internetowej gminy oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice.
8. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
może również nastąpić na ich wniosek, z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a
ustawy.
§ 13. Oceny realizacji zadań wynikających z Programu dokonuje Wójt Gminy w oparciu
o następujące kryteria:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert oraz liczba złożonych ofert w tych konkursach;
2) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez podmiot Programu i Gminę;
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu;
4) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
w realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom.
§ 14. W terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia 2013 roku Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
§ 15. Koordynatorem realizacji Programu jest Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych.
§ 16. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy,
o której mowa w § 1 oraz:
1/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.);
2/ rozporządzenia ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25 ).
§ 17. Zasady konsultowania Programu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego określone są w uchwale nr III/12/10 Rady Gminy
Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

