UCHWA A NR 240/ 16
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie programu wspó,pracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarz2dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz2cymi dzia,alno45 spo,eczno u6yteczn2 na rok 2017
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorz dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z pó&n. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia)alno+ci po,ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239
ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast2puje:
§ 1. Uchwala si2 programu wspó)pracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarz dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz cymi dzia)alno+4 spo)eczno u,yteczn na rok 2017 w brzmieniu
za) cznika do niniejszej uchwa)y.
§ 2. Wykonanie uchwa)y powierza si2 Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 3. Uchwa)a wchodzi w ,ycie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Za cznik do Uchwa y Nr 240/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PROGRAM WSPÓ PRACY GMINY OPATÓWEK Z ORGANIZACJAMI
POZARZ=DOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ=CYMI
DZIA ALNO?@ SPO ECZNO UAYTECZN=
NA ROK 2017
Rozdzia, I
Postanowienia ogólne
§1
1. Ilekro4 w niniejszym "Programie wspó)pracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarz dowymi
oraz innymi podmiotami prowadz cymi dzia)alno+4 spo)ecznie u,yteczn na rok 2017", zwanym
dalej "Programem", jest mowa o:
1) Burmistrzu - nale,y przez to rozumie4 Burmistrza Gminy Opatówek;
2) Gmina - nale,y przez to rozumie4 Gmina Opatówek
3) ustawie - nale,y przez to rozumie4 ustaw2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia)alno+ci po,ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.);
4) organizacjach - rozumie si2 przez to organizacje pozarz dowe oraz podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy;
5) Programie - nale,y przez to rozumie4 "Program Wspó)pracy Gminy Opatówek z organizacjami
pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi dzia)alno+4 spo)ecznie u,yteczn na rok
2017".
6) konkursie ofert - nale,y przez to rozumie4 otwarty konkurs ofert na realizacj2 zada>
publicznych, og)aszany zgodnie z art. 13 ustawy, w którym uczestnicz organizacje i inne
podmioty;
7) wydziale - nale,y przez to rozumie4 podstawow jednostk2 organizacyjn w strukturze Urz2du.
8) trybie pozakonkursowym - nale,y przez to rozumie4 tryb zlecania zada> publicznych poza
konkursem, okre+lonym w art.l9a ustawy.
Rozdzia, II
Cele g,ówne i szczegó,owe wspó,pracy
§2
1. Celem g)ównym wspó)pracy Gminy z organizacjami na rok 2017 jest poprawa jako+ci ,ycia
mieszka>ców gminy poprzez kreowanie aktywno+ci obywatelskiej, wspó)odpowiedzialno+ci,
samoorganizacji oraz w) czenia spo)ecznego poprzez rozwój aktywno+ci organizacji w gminie.
2. Cele szczegó)owe programu to:
1) zwi2kszenie zaanga,owania lokalnych organizacji w procesy projektowania lokalnego rozwoju i
podejmowania decyzji oraz wzmocnienie ich potencja)u,
2) rozwój zakresów wspó)pracy o nowe obszary,
3) rozwój potencja)u wolontariackiego oraz aktywno+ci prospo)ecznej,
4) kszta)towanie prozdrowotnych postaw mieszka>ców i propagowanie zdrowego stylu ,ycia,
5) rozwój integracji w so)ectwach,
6) budowa kompleksowego systemu wsparcia mieszka>ców,
7) zwi2kszenie udzia)u organizacji w realizacj2 polityki kulturalnej Gminy.

Rozdzia, III
Zasady wspó,pracy
§3
1. Wspó)praca Gminy z organizacjami odbywa si2 na zasadach:
1) partnerstwa - w którym podmioty programu, jako równoprawni partnerzy, na zasadach i w formie
okre+lonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikaj cym z odr2bnych przepisów, uczestnicz w
identyfikowaniu i definiowaniu problemów spo)ecznych, tworzeniu programów ich rozwi zywania
oraz w wykonywaniu zada> publicznych;
2) pomocniczo+ci - Gmina, uznaj c prawo zorganizowanych wspólnot obywateli do samodzielnego
rozwi zywania problemów, w tym tak,e nale, cych do sfery zada> publicznych, wspiera
dzia)alno+4 organizacji;
3) efektywno+ci - w my+l której Gmina wspó)pracuj c z organizacjami realizuje w sposób
optymalny zadania publiczne;
4) uczciwej konkurencji i jawno+ci- Gmina udost2pnia wspó)pracuj cym z nim organizacjom
informacje o zamiarach, celach i +rodkach przeznaczonych na realizacj2 zada> publicznych, w
których mo,liwa jest wspó)praca z tymi organizacjami oraz zapewnia przejrzysto+4 procedur
przyznawania dotacji;
5) suwerenno+ci - Gmina oraz organizacje w swoich decyzjach i dzia)aniach s niezale,ne.
2. G)ównymi podmiotami realizuj cymi Program s :
1) Rada Miejska Gminy Opatówek w zakresie:
a) wytyczania polityki spo)ecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów w sferze wspó)pracy z
organizacjami,
b) zapewnienia w bud,ecie Gminy +rodków na realizacj2 niniejszego Programu.
2) Burmistrz Gminy w zakresie:
a) podejmowania decyzji o kierunkach wspó)pracy z organizacjami pozarz dowymi,
b) dysponowania +rodkami na ten cel w ramach bud,etu Gminy,
c) okre+lania zasad konkursów ofert i naborów wniosków o dotacje na realizacj2 zada>
publicznych;
3) organizacje pozarz dowe, o których mowa w §1 ust. 1 ustawy.
Rozdzia, IV
Formy wspó,pracy
§4
1. Wspó)praca Gminy z organizacjami odbywa4 si2 b2dzie g)ównie w formie:
1) finansowej:
a) zlecania organizacjom realizacji zada> finansowanych ze +rodków publicznych na zasadach
okre+lonych w ustawie,
b) udzielania dotacji na realizacj2 projektów finansowanych z innych &róde),
2) pozafinansowej:
a) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach dzia)alno+ci,
b) budowania partnerstwa w celu realizacji wspólnych projektów i inicjatyw lokalnych,
c) popularyzacji dzia)alno+ci organizacji w mediach i na stronach internetowych Gminy
d) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.

Rozdzia, V
Przedmiot wspó,pracy - priorytetowe obszary i zadania realizowane w ramach
wspó,pracy finansowej
§5
1Wspó)praca finansowa Gminy z organizacjami w roku 2017 obejmowa4 b2dzie zadania w
zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia i kultury fizycznej:
a) wspieranie dzia)a> maj cych na celu promocje zdrowego stylu ,ycia mieszka>ców, szczególnie
w+ród dzieci i m)odzie,y,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja przedsi2wzi24 kulturalnych s)u, cych podnoszeniu atrakcyjno+ci i poszerzaniu oferty
kulturalnej Gminy,
b) kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego,
c) realizacja wydarze> i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej,
d) dzia)ania wydawnicze;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
b) popularyzacja wspó)zawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizacj2 imprez
sportowych i zaj24 sportowo - rekreacyjnych,
c) organizacja szkole> dzieci, m)odzie,y i doros)ych maj cych na celu rozwój umiej2tno+ci
sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu,
4) ekologii i ochrony zwierz t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
5) zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym wspieranie organizacji dzia)a> i imprez
turystycznych.
Rozdzia, VI
Zasady i tryb organizacji konkursów
§6
Na realizacj2 Programu planuje si2 +rodki do kwoty 20.000,00 z).
§7
1. Zlecanie zada> mo,e przybiera4 formy:
a) powierzenia,
b) wspierania - odbywa si2 w drodze otwartego konkursu ofert, chyba ,e przepisy odr2bne
przewiduj inny tryb zlecania.
2. Powierzenie i wsparcie przez Gmin2 realizacji zada> publicznych przez organizacje i inne
podmioty mo,e mie4 charakter umowy rocznej lub wieloletniej zawartej na czas okre+lony nie
d)u,szy ni, 3 lata. Umowy wieloletnie s aneksowane ka,dego roku po zabezpieczeniu w bud,ecie
Gminy +rodków finansowych na realizacj2 zada> publicznych.
3. Organizacje i inne podmioty mog te, z w)asnej inicjatywy z)o,y4 ofert2 realizacji zadnia
publicznego zgodnie z art. 12 ustawy.
4. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Gmina mo,e zleci4 wykonanie realizacji zadnia
publicznego o charakterze lokalnym z pomini2ciem konkursu w trybie okre+lonym w Programie,
je,eli spe)nione s warunki wskazane w art. 19a ustawy.

§8
Oferty z)o,one w otwartym konkursie opiniuje komisja konkursowa, dzia)aj ca zgodnie z
poni,szymi zasadami:
1) komisj2 konkursow powo)uje Burmistrz Gminy Opatówek;
2) do wa,no+ci obrad komisji niezb2dna jest obecno+4 co najmniej po)owy jej cz)onków;
3) w sk)ad komisji konkursowej wchodz przedstawiciele Burmistrza Gminy oraz organizacji;
4) przedstawicieli organizacji w komisjach konkursowych zg)aszaj organizacje pozarz dowe;
5) komisja dokonuje oceny ofert wg kryteriów okre+lonych w og)oszeniu konkursowym;
6) do zada> komisji konkursowej nale,y opiniowanie z)o,onych ofert, zaproponowanie podzia)u
+rodków oraz przed)o,enie wyników konkursów do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy;
7) ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzj o wysoko+ci kwoty dotacji dokonuje Burmistrz
Gminy.
§9
1. Konkurs og)asza si2 poprzez wywieszenie informacji na tablicy og)osze> Urz2du Miejskiego
Gminy, zamieszczenie og)oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Gminy Opatówek.
2. Wyniki otwartego konkursu og)asza si2 niezw)ocznie po wyborze ofert poprzez wywieszenie
informacji na tablicy og)osze> Urz2du Miejskiego Gminy, zamieszczenie og)oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Opatówek.
Rozdzia, VII
Realizacja programu wspó,pracy
§ 10
1. Program realizowany b2dzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
2. Zmiany niniejszego Programu wymagaj formy przyj2tej dla jego uchwalenia.
3. Burmistrz Gminy przed)o,y Radzie Miejskiej Gminy oraz opublikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opatówek sprawozdanie z realizacji Programu, w
terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

UZASADNIENIE
do Uchwa,y Nr 240/16
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie programu wspó,pracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarz2dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz2cymi dzia,alno45 spo,eczno u6yteczn2 na rok 2017
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia)alno+ci po,ytku publicznego i o wolontariacie w
art. 5a ust. 1 obliguje rad2 gminy do uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarz dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, rocznego programu wspó)pracy z
organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Rada mo,e równie, uchwali4 program wieloletni w sposób okre+lony w art. 5a ust. 1.
Wobec powy,szego podj2cie uchwa)y jest uzasadnione.

