„Program współpracy Gminy Zwierzyniec
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok”

WPROWADZENIE
Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego
diagnozowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy. Organizacje rozwijają aktywność
mieszkańców, ponieważ skupiają obywateli najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne w
danym środowisku lokalnym.
Gmina Zwierzyniec za istotny czynnik uznaje wypracowanie takich standardów
partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, aby przyczyniało się ono do jak najpełniejszego
diagnozowania i zaspokajania potrzeb lokalnych. Realizacja tego założenia będzie miała
bowiem bezpośrednie przełożenie na efektywniejsze realizowanie zadań własnych gminy,
w których bezpośrednio uczestniczą podmioty pozarządowe.
Skuteczność działań na rzecz społeczności lokalnych, do których zobligowany jest
samorząd, w dużym stopniu uzależniona jest od ustalenia czytelnych zasad współpracy
między władzami gminy, a funkcjonującymi na jej terenie organizacjami pozarządowymi.
Zasady współdziałania w określonych dziedzinach ustala niniejszy program.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Zwierzyniec z
organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy,
priorytetowe zadania publiczne oraz planowaną wysokość środków na jego realizację.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz.U. z 2014r. , poz.1118 z późn. zm.);
Organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3
ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j: Dz.U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm.);
Programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok;
Konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2
i w art. 13 ustawy;
Innych podmiotach – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit.e, art. 151 ust. 1
oraz 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j: Dz.U.z 2013r. ,
poz. 885 z późn. zm.).
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Rozdział II
Cel główny, cele szczegółowe i priorytetowe zadania publiczne
1.Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem gminy
Zwierzyniec a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu
problemów lokalnych.
2.Cele szczegółowe obejmują:
a) poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
b) umocnienie lokalnych działań, tworzenie warunków do powstawania inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnych;
c) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych;
d) stymulowanie rozwoju i promowanie osiągnięć wolontariatu;
e) podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby organizacji pozarządowych
działających na rzecz gminy oraz zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych
w działania organizacji pozarządowych
f) wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich rozwojowi
i lepszemu przygotowaniu do współpracy z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych
i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych;
g) prezentację dorobku sektora obywatelskiego i promowanie jego osiągnięć.
3.Zadania priorytetowe do realizacji w 2018 roku:
a) utworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących rozwiązań, mających na celu
zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy.
b) utworzenie warunków sprzyjających włączeniu się organizacji pozarządowych i innych
podmiotów w realizację zadań gminy w sferze pożytku publicznego.
Zadania wymienione w punktach a i b będą realizowane między innymi poprzez:
- podejmowanie działań
w zakresie
zapewnienia
aktywizacji
osobom
niepełnosprawnym;
- wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej.
- wspieranie aktywności obywatelskiej, rozwoju i wzmacniania organizacji
pozarządowych oraz wolontariatu;
- wspieranie ekonomii społecznej.
ROZDZIAŁ III
Zasady współpracy
Współpraca samorządu Gminy Zwierzyniec z organizacjami pozarządowymi odbywa się w
oparciu zasady: partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
1. Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem celów.
2. Zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami
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programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych
efektów w realizacji zadań publicznych
w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy.
3. Zasada suwerenności oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów
i zadań.
4. Zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności,
wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań
publicznych.
5. Zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie
wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także
obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
6. Zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej
z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne
i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
ROZDZIAŁ IV
Formy współpracy
Współpraca Gminy Zwierzyniec z podmiotami Programu będzie odbywała się w formie
finansowej i pozafinansowej:
1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu podmiotom Programu realizacji zadań
publicznych poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
b) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
c) udzielanie w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy tzw. małych dotacji na
realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert;
d) wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o środki zewnętrzne na zadania
będące zadaniami własnymi Gminy.
2. Współpraca pozafinansowa Gminy Zwierzyniec z podmiotami Programu to :
a) wzajemne informowanie się o planach działalności i kierunkach współdziałania w celu
zharmonizowania tych działań i kierunków poprzez:
- publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Miasta i Gminy oraz
umieszczanie bezpłatnych ogłoszeń na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl;
- udział przedstawicieli organizacji w sesjach i komisjach Rady Miasta przy omawianiu
spraw dotyczących zakresu działalności organizacji,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej,
- konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zakresu zadań publicznych
określonych w art. 4 ustawy, zgodnie z przyjętym standardem
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b) organizowanie otwartych spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami
samorządu oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (konferencje, szkolenia, projekty
partnerskie),
c) udzielanie przez samorząd gminy wsparcia technicznego dla organizacji, tj. nieodpłatne
udostępnianie, w miarę możliwości, sal urzędu oraz wypożyczanie sprzętu technicznego
na spotkania, szkolenia, konferencje,
d) wsparcie organizacji pozarządowych w poszukiwaniu partnerów zagranicznych z miast
partnerskich do wspólnych projektów i przedsięwzięć służących współpracy
międzynarodowej,
e) pomoc (merytoryczna, techniczna), w miarę możliwości, w organizowaniu szkoleń
służących profesjonalizacji działalności organizacji,
f) promowanie przez samorząd gminy działalności organizacji i udzielanie pomocy w
tworzeniu ich dobrego wizerunku,
g) wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych organizacjom na ich
statutową działalność w sferze pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ V
Zakres przedmiotowy współpracy
1. Niniejszy program obejmuje sferę zadań publicznych, które należą do zadań gminy i są
wymienione w art. 4 ustawy.
2. W 2018 roku Gmina Zwierzyniec może wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych, w następujących sferach:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
f) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
g) turystyki i krajoznawstwa,
h) kultury i sztuki,
i) upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,
j) edukacji, oświaty i wychowania,
k) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wolontariatu,
l) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
m)
wspomagania rozwoju i wzmacniania potencjału istniejących organizacji
pozarządowych, tworzenie warunków do powstawania nowych organizacji i inicjatyw
obywatelskich poprzez poradnictwo, szkolenia i promocję.
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ROZDZIAŁ VI
Sposób realizacji Programu
1. Komórki organizacyjne Urzędu oraz samorządowe jednostki organizacyjne prowadzą
bezpośrednią współpracę z organizacjami, która polega na:
a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań
finansowanych z budżetu gminy i zlecaniu zadań publicznych w pozostałych trybach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi
statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
d) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dotyczących współpracy z
organizacjami.

ROZDZIAŁ VII
Okres realizacji Programu
„Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok” obowiązuje od 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
ROZDZIAŁ VIII
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
Wysokość planowanych środków finansowych na realizację Programu w roku 2018 wynosi
155.000,Ostateczna kwota środków finansowych określona zostanie w Budżecie Gminy Zwierzyniec
na rok 2018.
ROZDZIAŁ IX
Sposób oceny realizacji Programu
1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące :
a) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;
c) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków
finansowych przekazanych organizacjom przez Gminę Zwierzyniec;
d) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe.
2. Bieżącym monitoringiem prawidłowej realizacji zadań Programu zajmują się właściwe
merytoryczne referaty Urzędu Miejskiego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
3. Zorganizowane zostanie spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych
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4.
5.
6.
7.

z przedstawicielami samorządu podsumowujące realizację Programu współpracy.
Burmistrz Zwierzyńca, nie później niż do dnia 31 maja 2019 roku przedłoży Radzie
Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust.3, zostanie opublikowane w BIP.
Na podstawie sprawozdania, oceny Programu i po zebraniu uwag o jego realizacji,
przygotowywany jest program na rok kolejny.
Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
okres jego obowiązywania.
ROZDZIAŁ X
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

Projekt Programu został przedłożony organizacjom pozarządowym w dniu 02.10.2017 r.
Konsultacje odbywały się w formie udostępnienia informacji na : stronie internetowej
Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, informacji
przekazanej telefonicznie oraz drogą mailową , konsultacje zakończyły się w dniu …….. w
wyniku konsultacji zgłoszonych zostało …….. uwag. Sporządzono i opublikowano na stronie
internetowej urzędu oraz BIP protokół z wyników konsultacji.
ROZDZIAŁ XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
1.Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz Zwierzyńca.
2.Informacje o konkursie zamieszcza się w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
c) na stronie internetowej Miasta Zwierzyniec /http://www.zwierzyniec.info.pl/
3. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze zarządzenia Burmistrza Zwierzyńca.
4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
5.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. – Dz.U. z
2011r. Nr 6, poz. 25), wg zasad określonych w regulaminie konkursowym.
6. Dwa lub więcej Podmioty Programu mogą złożyć ofertę wspólną.
7.Etapy pracy Komisji konkursowej:
a) I etap: otwarcie ofert i wstępna ocena pod względem formalnym,
b) II etap: możliwość uzupełnienia uchybień formalnych przez organizacje pozarządowe
c) III etap: ostateczna ocena ofert pod względem merytorycznym.
8. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
9. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, Gmina Zwierzyniec, bez zbędnej zwłoki
zawiera umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi
organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, które
szczegółowo określają zasady jego realizacji.
10. Burmistrz Zwierzyńca unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
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b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
11. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń.
12. Burmistrz Zwierzyńca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na każdym
etapie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

13. Dotacje niewykorzystane w terminie lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowie oraz ustawie z dnia 27
sierpnia2009r. o finansach publicznych (t.j: Dz.U.z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.
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