
UCHWAfcA Nr XXX/233/14

RADYGMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie

z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym (tj. Dz.U. z 2013,poz 294 z pozn. zm.) oraz art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze

zmianami ) Rada Gminy w Strzelcach Wielkich ,

u c h w a 1 a, co nastepuje:

§1. Uchwala si§ Program wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami

pozarzadowymi na 2015 rok, stanowiaj^y zalaeznik do niniejszej uchwaly

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.

§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia, z moca^ obowiajzuja^cq. od 1 stycznia 2015 r.
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Zahjcznik do uchwaty NrXXX/233/14
Rady Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 29.10.2014r.

PROGRAM WSPOLPRACY GMINY STRZELCE WIELKIE
Z ORGANTZACJAMI POZARZ4DOWYMI ORAZ INNYMI

PODMIOTAMI PROWADZ4CYMI DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO
NA2015ROK.

I. Postanowienia ogolne

1. Program WspoJpracy okresla formy, zasady i zakres wspolpracy organow
samorzajdowych Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza_dowymi, a
takze priorytety zadan publicznych, ktorych realizacja zwiajzana be^dzie z
udzieleniem pomocy publicznej. Szczegotowe warunki realizacji zadan zostana_
okreslone w ogtoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan.

2. Ilekroc w niniejszym Programme jest mowa o:
a] ustawie - rozumie si§ przez to ustaw^ z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dziatelnosci pozytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r,Nr
234,poz.l536)
b] organizacjach - rozurnie sie_ przez to organizacje pozarzadowe oraz podmioty,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
c] programie - rozumie SIQ przez to " Program wspoJpracy Gminy Strzelce
Wielkie z organizacjami pozarza_dowymi, oraz innymi podmiotami
prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na2015rok"
d]gminie- nalezy przez to rozurniec gmin^ Strzelce Wielkie,
e}W6jcie- nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Strzelce Wielkie.
f) dotacjach nalezy przez to rozumiec srodki finansowe z budzetu gminy
przekazywane na podstawie w/w przepisow.
g] konkursie - nalezy rozumiec otwarty konkurs na realizacj^ zadan
publicznych gminy Strzelce Wielkie ogktszony przez Wojta Gminy Strzelce
Wielkie.

3.Program obejmuje wspolprac^ gminy Strzelce Wielkie o organizacjami
dziaiaj^cymi na rzecz gminy Strzelce Wielkie i j e j mieszkancow.

4.Program stworzono we wspol:pracy z organizacjami pozarz^dowymi w ramach
konsultacji spoiecznych.

II. Cele programu

Celami Programu Wsporpracy b^dq przede wszystkim:
a] Wzmocnienie potencjahi Organizacjt
b] Rozwijanie partnerstwa publiczno - spoiecznego,
c] Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomys^ow i rozwi^zan zwi^kszaj^cych

swiadomosc spoieczenstwa obywatelskiego.
1. Gel gtowny

Celem gJownym Programu jest budowanie i umacniane partnerstwa porni^dzy
samorz^dem a organizacjami pozarz^dowymi.



2. Cele szczegoiowe

Celarni szczegolowymi Programu sa;
- poprawa jakosci zycia, poprzez pehiiejsze zaspokajanie potrzeb mieszkancow

Gminy Strzelce Wielkie,
- integracja podmiotow realizuja_cych zadania publiczne,
- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiqgnie^c,
- wzmocnienie potencjalu organizacji pozarzajiowych.
- efektywne wydatkowanie srodkow publicznych w zaspokajaniu zbiorowych

potrzeb

III. Obszar i kierunki wspolpracy z organizacjami pozarza_dowymi

Obszar wspo^pracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami obejmuje sfere_ zadari
publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

Jako zadania priorytetowe samorza_du gminnego w roku 2015 okresla sie_ zadania
z zakresu:

a] podtrzyrnywania i upowszechniania tradycji narodowej, piele_gnowania polskosci
oraz rozwoju s"wiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b] ochrony i promocji zdrowia,
c] dzialalnosci wspomagaja/rej rozwoj wspolnot i spo^ecznosci lokalnych,
d] krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i ntiodziezy,
e] upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f] przegl^du imprez artystycznych, promocji gminy,
g] dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym,
h] kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego.

IV. Formy wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi

Wspotpraca gminy z organizacjami pozarza_dowymi odbywa si^ w szczegolnosci w
formach:

- zlecania organizacjom pozarz^dowym realizacji zadaii publicznych na zasadach
okreslonych w ustawie, ktore moze miec formy:

- powierzenia wykonywania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub

- wspierania wykonywania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofmansowanie ich realizacji,

- wzajemnego informowania sie_ o planowanych kierunkach dzial-alnosci,
- konsultowania z organizacjami pozarza_dowymi, odpowiednio do zakresu ich

dziatenia, projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotycz^cych
dziaialnosci statutowej tych organizacji,

- umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych w ustawie,
- umow partnerstwa okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju [Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz, 712 ze zm.],
- obejmowania patronatem przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie przedsi^wzi^c

realizowanych przez organizacje pozarz^dowe,
- promocji dziatalnosci organizacji pozarza_dowych poprzez zamieszczanie lub

przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotycz^cych nowych
inicjatywna stronach internetowych Urz^du Gminy w Strzelce Wielkie,



- pomocy w nawia_zaniu przez organizacje pozarza_dowe kontaktow o zasie_gu
regionalnym, ogolnopolskim i mie_dzynarodowym poprzez udzielanie
rekomendacji organizacjom i podmiotom,

- pomocy w pozyskiwaniu srodkow finansowych na realizacj^ zadafi publicznych z
innych zrodei niz dotacja Gminy,

pomocy przy organizowaniu spotkari otwartych przez organizacje, ktorych tematyka
wiaze si^ z programern, np. poprzez mozliwosc nieodplatnego udoste_pnienia
lokalu, srodkow technicznych, itp.

V. Okres realizacji programu

Gmina Strzelce Wielkie realizuje zadania publiczne we wsp6-tpracy z podmiotami
prowadza^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na podstawie rocznego
programu wspoipracy i dzia-tania te obejmuja^ rok kalendarzowy 2015.

VI. Srodki przeznaczone na realizacj^ programu w 2015 roku

Budzet Gminy Strzelce Wielkie przewiduje zabezpieczenie srodkow finansowych
na realizacj^ zadan programowych, a w szczegolnosci na zlecanie zadan gminy
organizacjom pozarz^dowym.

Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadan prowadzonych przez
organizacje pozarz^dowe przyznawane jest po uchwaleniu budzetu gminy na
dany rok.

Przekazywanie srodkow nast^pi po zawarciu umowy na realizacj^ zadania
publicznego.

Wroku 2015 srodki finansowe przeznaczone na realizacje_ programu wynosza_
154 290zl (slownie : sto pi^cdziesiat cztery dwiescie dziewi^cdziesi^t ziotych)

Srodki finansowe o ktorych wyzej mowa okreslone sa_ na podstawie projektu
budzetu gminy na rok 2015 i moga_ulec zmianie.

Organizacja pozarz^dowa otrzymuja_ca srodki finansowe zobowi^zana jest do
zamieszczenia w swoich materiaiach inforrnacyjnych zapisu o finansowaniu b^dz
dofinansowaniu z budzetu gminy.

VII. Ocena realizacji programu wspotpracy

Gmina Strzelce Wielkie w trakcie wykonywania zadania przez organizacje
pozarza_dowe oraz podrnioty wymienione w a it. 3 ust.3 ustawy sprawuje kontrol§
prawidl:owosci wykonywania i wydatkowania przekazanych srodkow
finansowych w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach kontroli upowaznieni pracownicy Urze_du mog^badac dokumenty i inne
nosniki informacji, l<tore maj^. lub moga_ miec znaczenie dla oceny prawidk>wosci
wykonywania zadania. Kontrolowany na zqdanie kontroluja_cego jest
zobowi^zany dostarczyc lub udost^pnic dokumenty i inne nosniki informacji w
terminie okreslonym przez sprawdzaja^cego.

Prawo do kontroli przyshiguje upowaznionym pracownikom Urz^du zarowno w
siedzibach jednostekjak i w miejscach realizacji zadan.

Wojt Gminy Strzelce Wielkie przed^ozy Radzie Gminy Strzelce Wielkie do dnia 30
kwietnia 2016 r. sprawozdanie z realizacji Programu Wspoipracy z
organizacjami pozarz^dowymi i innymi podmiotami prowadza_cymi dzialalnosc
pozytku publicznego.



Sprawozdanie zawierac b^dzie informacje na temat efektywnosci realizacji
programu opartej w szczegolnosci o analiz^ naste-puja_cych wskaznikow:

- liczba organizacji pozarza_dowych, z ktorymi zawarto umowy na realizacj§ zadania
publicznego,

- liczba umow zawartych na realizacj^ zadari publicznych,
- liczba zadan, ktorych realizacj^ zlecono organizacjom pozarzqdowym,
- liczba form wspotpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarz^dowymi,
- liczba przedsi$wzie;c realizowanych przez organizacje pozarzqdowe objejych
patronatem Wojta Gminy Strzelce Wielkie

- wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu gminy na realizacj^
tych zadan.

VIII. Sposob tworzenia programu

Program Wspohpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarz^dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz^cymi dziaJalnosc pozytku publicznego na 2015 r.
utworzony zostai na bazie projektu programu, ktory to konsultowany by^ z
mieszkancami a takze z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy funkcjonujqcymi na terenie gminy.

Informacja o konsultacjach Programu zastaJa opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem . www.strzelcewielkie.biuletyn.net na stronie
internetowej gminy www.strzelce-wielkie.pl oraz na tablicy ogloszen w
budynku Urz^du Gminy

Uwagi i wnioski dotyczqce programu rnozna bylo sldadac, od dnia umieszczenia
informacji o konsultacjach projektu Programu w miejscach o ktorych mowa w
ust. 2, tj. 16.10.2014r. do 28.10.2014r. osobiscie w Urz^dzie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres ugstrzelce(5)post.pl.

Wszelkie sugestie i uwagi byly analizowane i w miare^ mozliwosci uwzgl^dnione.
Program ma charakter otwarty i zaWada moztiwosc uwzgl^dnienia nowych form

wspolpracy i doskonalenia tych, ktore juz zostaty uchwalone.

IX. Tryb powolania i zasady dziatania Komisji Konkursowej do oceny ofert w
otwartym konkursie ofert

Powoianie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach
nast^puje w trybie zarzqdzenia Wojta Gminy Strzelce Wielkie.

W sktad komisji konkursowej wchodza^ przedstawiciele Wojta oraz osoby
reprezentuj^ce organizacje oraz inne podmioty z wy^qczeniem osob
reprezentuj^cych organizacje oraz inne podmioty biorqce udziai w konkursie

W pracach komisji konkursowej mogq uczestniczyc takze, z glosem doradczym,
osoby posiadajqce specjalistyczn^ wiedz^ w dziedzinie obejmujqcej zakres zadari
publicznych, ktorych konkurs dotyczy.

Regulamin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wprowadza Zarzqdzeniem
Wojt Gminy Strzelce Wielkie.
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