UCHWAŁA NR

/2020

PROJEKT

RADY GMINY STANIN
z dnia ……….. 2020 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ), Rada Gminy Stanin uchwala, co
następuje:
§ 1.
Uchwala się roczny program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stanin
Zofia Czubek

Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Stanin
Nr

/2020

z dnia ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2020 r.
Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Rozdział I
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Celem głównym rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymii innymi podmiotami na
2020 rok jest efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw
w zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Stanin.
2. Celami szczegółowymi służącymi osiągnięciu założenia głównego jest:
1) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań publicznych,
2) wykorzystywanie potencjału i możliwości tych organizacji,
3) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
4) zabezpieczenie w budżecie gminy środków na realizację Gminnego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
6) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizacje społeczności lokalnej,
7) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
8) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Rozdział II
ZASADY WSPÓŁPRACY
Gmina Stanin zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w oparciu o następujące zasady:
1. partnerstwa- polegająca na równym traktowaniu organizacji jako partnerów, którzy odgrywają istotną
rolę w identyfikowaniu problemów społecznych oraz określaniu sposobów ich rozwiązywania,
2. pomocniczości i suwerenności stron – opiera się na założeniu poszanowania wzajemnej odrębności
i nie ingerowania w sprawy wewnętrzne, a także wykorzystywania swojego potencjału do realizacji
wspólnych zadań publicznych,
3. efektywności – zakłada wybór optymalnego sposobu wykorzystania środków publicznych w oparciu
o celowość, zasadność i kalkulacje kosztów proponowanego zadania. Polegana wspólnej dbałości o
osiągnięcie zamierzchłych celów,
4. jawność opiera się na obowiązku Gminy Stanin informowania organizacji o zamiarach, celach
i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych określonych w programie. Podejmowane
czynności powinny być powszechnie wiadome, dostępne a także jasne i zrozumiałe,

5. uczciwej konkurencji - w oparciu o założenia konkursu ofert polega na równorzędnym traktowaniu
wszystkich organizacji ubiegających się o realizację danego zadania publicznego.
Rozdział III
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Przedmiotowy zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań
publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy wynikających z art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz innych ustaw. Przedmiot
współpracy określa wspólne wykonanie zadań publicznych celu zaspokajania potrzeb społecznych.
Przedmiotem współpracy samorządu Gminy Stanin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego składają się następujące działania:
1. realizacja zadań gminy określanych w ustawach,
2. wsparcie finansowe i poza finansowe kierowane przez gminę dla realizowanych przez organizacje
pozarządowe działań,
3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
5. konsultowanie aktów prawa lokalnego.
Rozdział IV
FORMY WSPÓŁPRACY
Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze
zm.), a także dotychczasowe doświadczenia pozwalają na rozszerzenie tej współpracy oraz nadania jej
większej rangi i znaczenia.
W roku 2021 współpraca ta realizowana będzie w formie finansowej i poza finansowej.
1. Współpraca o charakterze finansowym może być prowadzona poprzez zlecenie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych polegające na :
1) powierzanie wykonywania zadań publicznych, lub
2) wspieranie wykonywania tych zadań
3) przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy
2. Współpraca poza finansowa realizowana może być po przez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
z harmonizowania tych kierunków poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy,współpracę
przedstawicieli organizacji pozarządowych z Urzędem Gminy, Radą Gminy oraz
Komisjami Rady Gminy,

b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach strefy publicznej,
c) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio do
zakresu działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej
tych organizacji, przyjmowanie opinii i propozycji od organizacji pozarządowych do
projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych
organizacji,
d) prowadzenie

działalności

promocyjnej

i

informacyjnej

dotyczącej

wspólnych

przedsięwzięć gminy i podmiotów Programu,
e) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności
z fundusz strukturalnych Unii Europejskiej,
f) udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w działaniach programowych samorządu,
g) użyczanie, wynajmowanie lub udostępnianie pomieszczeń będących własnością gminy na
działalność organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne,
h) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Stanin Nr XLIII/227/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
Rozdział V
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1. Obszar współpracy Gminy Stanin i podmiotów obejmuje strefę zadań publicznych, o których mowa w art. 4
ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
1) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:
a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych,
b) organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych,
c) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
d) promocja gminy.
2) z zakresu kultury, oświaty i wychowania:
a) upowszechnianie inicjatyw edukacyjno- wychowawczych,
b) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność.
3) z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
a) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii,
b) imprezy promującej zdrowy tryb życia.

Rozdział VI
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021 obowiązuje od 1 stycznia do 31grudnia 2021 roku.
Rozdział VII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Program będzie realizowany poprzez współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Realizacja tych zadań będzie polegała na :
a) zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert,
b) zlecaniu realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert,
c) podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymii innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rozdział VIII
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
Wysokość środków budżetowych planowanych w 2021 roku na realizację programu wynosi 100 000 zł
Rozdział IX
SPOSÓB OCENY REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU
1. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie roczne z realizacji programu w terminie do 31 maja 2022
roku, w którym dokona oceny stanu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji
projektów, oraz uwag wnioskówi propozycji wypływających ze współpracy, a także efekty tej współpracy.
2. Ocena realizacji programu dokonana będzie na podstawie:
a) liczby organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych,
b) liczbie ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
c) liczbie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji realizujących zadania,
d) liczbie zawartych umów na realizację zadania publicznego w formie wsparcia
e) lub w formie powierzenia,
f) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
Rozdział X
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU
KONSULTACJI
1. Program współpracy na rok 2021 powstał opracowywany na bazie programu współpracy na 2020 rok oraz
w oparciu o doświadczenia jego realizacji w latach ubiegłych.
2. Konsultacje Programu przebiegły w następujący sposób:
a) projekt Programu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Stanin z informacją o możliwości
składania uwag i wniosków dotyczących projektu Programu,

b) projekt Programu przekazano organizacjom pozarządowym oraz Gminnej Radzie Pożytku Publicznego do
konsultacji,
3. Konsultacje programu odbywają się w oparciu o uchwałę Nr XLIII/227/10 Rady Gminy Stanin z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określania szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
4. Zgłoszone uwagi do programu mają charakter opiniodawczy.
5. Po uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag do programu, program zostaje skierowany pod obrady
Rady Gminy, która podejmuje stosowną uchwałę.
Rozdział XI
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.
1. Wójt Gminy Stanin w drodze zarządzenia powołuje Komisję konkursową zewskazaniem przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
2. Do zadań komisji należy:
1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby złożonych ofert,
2) otwarcie kopert z ofertami i ich numeracja,
3) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści
ogłoszenia konkursowego,
4) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy Stanin,
5) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami i przekazanie ich Wójtowi Gminy
Stanin.

