U C H W A L A Nr XVIII/116/2012
RADY GMINY
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjf cia „Programu wspolpracy Gminy Lopuszno z organizacjami
pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytlcu
publicznego na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (t. j . : Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (t. j . : Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.) co nast^puje:
§1Uchwala si? Program Wspolpracy Gminy Lopuszno z organizacjami pozarz^dowymi oraz
innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2013 stanowiacy
zal^cznik do niniejszej uchwaly.
§2.
Zobowi^zuje sie Wojta Gminy Lopuszno do przediozenia Radzie Gminy sprawozdania
z realizacji programu wspolpracy za rok 2013 w terminie do 30 kwietnia 2014 roku.
§3.
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Lopuszno.
§4.
Uchwala podlega ogtoszeniu na tablicy ogloszeh Urz?du Gminy w Lopusznie oraz na stronie
biuletynu informacji publicznej gminy Lopuszno.
§5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWOgNICZACY

LSIK

ZALACZNIK DO UCHWALY
NR XVIII/116/2012
RADY GMINY LOPUSZNO
z dn. 28 grudnia 2012 roku

P R O G R A M W S P O L P R A C Y GMINY LOPUSZNO
Z ORGANIZACJAMI P O Z A R Z ^ D O W Y M I O R A Z INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZ4CYMI D Z I A L A L N O S C P O Z Y T K U P U B L I C Z N E G O
NA 2013 R O K
Rozdzial 1
Uwagi ogoine
§1.
Ilekroc w Programie jest mowa o:
1. „ustawie" - rozumie si? przez to ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego
i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 ze zm.),
2. „uchwale" - rozumie si? przez to uchwal?, do ktorej zal^cznikiem jest Program,
3. „gminie" - rozumie si? przez to Gmin? Lopuszno,
4. „podmiotach" - rozumie si? przez to organizacje pozarzqdowe oraz iime podmioty prowadz^ce
dzialalnosc pozytku publicznego, o ktorych mowa w art. 3 ustawy,
5. „dotacji" - rozumie si? przez to dotacj? w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221
ustawy z 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
6. „konkursie" - rozumie si? przez to otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art. 11 ust. 2
i w art. 13 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. U. Nr 234,
poz. 1536 z 2010 ze zm.),
7. „radzie" - rozumie si? przez to Rad? Gminy Lopuszno,
8. „w6jcie" - rozumie si? przez to Wojta Gminy Lopuszno,
9. „zespole" - oznacza Zespol Wspolpracy, zespol zadaniowy utworzony przez Wojta
w porozumieniu z Rad^ Gminy.
Rozdziat 2
Cele programu
§2.
1. Celem glownym „Programu wspolpracy Gminy Lopuszno z organizacjami pozarz^dowymi oraz
innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2013 rok, jest
budowanie partnerstwa pomi?dzy gmin^, a podmiotami, sluz^cego rozpoznawaniu
i zaspokajaniu potrzeb mieszkahcow oraz wzmacnianiu roli aktywnosci obywatelskiej
w rozwi^zywaniu problemow lokalnych.
2. Celami szczegolowymi s^:
1) umacnianie w swiadomosci spolecznosci lokalnej poczucia odpowiedzialnosci za siebie,
swoje otoczenie oraz jej tradycje,
2) tworzenie warunkow do zwi?kszenia aktywnosci spotecznej mieszkahcow,
3) podejmowanie efektywnych dzialah na rzecz mieszkahcow,
4) uzupelnieniu dzialah gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorz^dowe,
5) zwi?kszenie udzialu mieszkahcow w rozwiqzywaniu lokalnych problemow.
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Rozdziat 3
Zasady wspolpracy
§3.
Wspolpraca z podmiotami w Gminie odbywa si? w oparciu o nast^puj^ce zasady:
1) Pomocniczosci - powierzenie lub wspieranie realizacji zadan wtasnych Gminy podmiotom,
ktore zapewniaJ4 ich wykonanie w sposob ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
2) Suwerennosci stron - wspolpraca z zachowaniem autonomii partnerow z mozliwosci^
zglaszania propozycji i deklaracji oraz zachowanie otwartosci na propozycje drugiej strony.
3) Partnerstwa - dobrowolna wspolpraca r6wnorz?dnych dla siebie podmiotow
w rozwi^zywaniu wspolnie zdefmiowanych problemow i osi^ganiu razem wytyczonych
celow.
4) Efektywnosci - wspolne d^zenie do osi^gni^cia mozliwie najlepszych efektow realizacji zadan
publicznych.
5) Uczciwej konkurencji - rowny dost?p do informacji w zakresie wykonywanych dzialah
zarowno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne oraz stosowanie tych samych kryteriow
przy dokonywaniu oceny tych dzialah i podejmowaniu decyzji odnosnie ich fmansowania.
6) Jawnosci - wszystkie mozliwosci wspolpracy Gminy z podmiotami s^ powszechnie
wiadome i dost?pne oraz jasne i zrozumiale w zakresie stosowanych procedur.

Rozdziat 4
Zakres przedmiotowy
§4.
Przedmiotem wspolpracy Gminy z podmiotami jest:
1) realizacja zadan Gminy okreslonych w ustawach,
2) podwyzszanie efektywnosci dzialah kierowanych do mieszkahcow Gminy,
3) tworzenie systemowych rozwi^zah waznych problemow spolecznych,
4) okreslanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspakajania,
5) konsultowanie aktow prawa lokalnego z zakresu dzialalnosci organizacji pozytku
publicznego.
Rozdziat 5
Podmioty programu wspolpracy
§5.
Program wspolpracy dotyczy dzialaj^cych na terenie Gminy Lopuszno organizacji pozarz^dowych
oraz innych podmiotow prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego.
Rozdziat 6
Formy wspolpracy
§6.
Gmina realizuje zadania publiczne wspolpracuj^c z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi
podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego. Wspolpraca ta moze odbywac si?
w formach fmansowych i pozafmansowych.
§7.
Pozafmansowe formy wspolpracy Gminy Lopuszno z organizacjami pozarz^dowymi dotyczy sfer:
1. informacyjnej, poprzez:
a) prowadzenie elektronicznej hazy danych o organizacjach pozarz^dowych.
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b) informowanie o zadaniach publicznych, ktore b^d^ realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokosci srodkow przeznaczonych z budzetu gminy na realizacj? tych zadan,
oraz o oglaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadah publicznych, a takze
sposobach ich rozstrzygni^c,
c) przekazywanie informacji za posrednictwem mediow lokalnych i regionalnych o realizacji
zadah publicznych,
2. organizacyjnej, poprzez:
a) w razie potrzeby tworzenie zespolow reprezentuj^cych organizacje pozarz^dowe zajmuj^ce
si? wybranymi zagadnieniami publicznymi,
b) podejmowanie inicjatyw integruj^cych organizacje pozarz^dowe wokol zadah waznych dla
lokalnego srodowiska,
c) wspolorganizowanie konferencji, spotkah itp. dotycz^cych wspolpracy gminy
z organizacjami pozarz^dowymi,
d) przygotowywanie sprawozdah i analiz dotycz^cych realizacji niniejszej uchwaly;
3. szkoleniowej, poprzez:
a) inicjowanie lub wspolorganizowanie szkolen podnosz^cych jakosc pracy organizacji
pozarz^dowych w sferze zadah publicznych,
b) inicjowanie lub wspolorganizowanie szkolen dotycz^cych m. in. pozyskiwania srodkow
z fiinduszy Unii Europejskiej,
c) angazowanie organizacji pozarz^dowych do wymiany doswiadczen i prezentacji osi^gni^c;
4. w innych, obejmuj^cych w szczegolnosci:
a) udost?pnianie lokali w jednostkach organizacyjnych na spotkania organizacji lub
organizacj? imprez w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki,
b) promocja dzialah na stronie internetowej gminy, oraz w innych gminnych publikacjach.

§8.
1. Wspolpraca o charakterze finansowym, polegaj^ca na zlecaniu realizacji zadah publicznych,
moze odbywac si? w formach:
a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji;
b) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Rozdzial 7
Obszary i zadania Programu
§9.
Ustala si? nast?puJ4ce zadania realizowane w ramach Programu w roku 2013:
I. dla obszaru - ochrona i promocja zdrowia (realizacja programow profilaktycznych), zadania:
1. organizacja wypoczynku dla dzieci i mlodziezy z rodzin wymagaj^cych pomocy (wakacje,
ferie zimowe);
2. promocja zdrowego stylu zycia, w tym organizacja og61nodost?pnych kampanii
edukacyjnych;
3. zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i mlodziezy na terenie miejsca zamieszkania,
poprzez rozwijanie zainteresowah i talentow, popraw? sprawnosci fizycznej,
II. dla obszaru- kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i tradycji, zadania:
1. realizacja programow w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeh kulturalnych
i edukacyjnych, w szczegolnosci koncertow, wyst?p6w artystycznych, spektakli,
konkursow, wystaw, dyskusji, prelekcji, plenerow, happeningow itp. przedsi?wzi?c
artystycznych;
2. ochrona i odnowa lokalnych zabytkow.
III. dla obszaru - pomoc spoleczna, zadania:
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1. organizowanie spotkah dla osob samotnych i niepelnosprawnych, np.: Klub Seniora,
Wigilia, itp.
IV. dla obszaru - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zadania:
1. organizacja imprez maj^cych na celu upowszechnianie aktywnosci sportowej wsrod
mieszkahcow gminy.
§10.
1. Na realizacj? zadah zawartych w Programie na rok 2013 w budzecie Gminy Lopuszno
zabezpieczona jest kwota 2000 zl (dwa tysi^ce zlotych).
Rozdzial 8
Zlecanie realizacji zadan publicznych
§11.
Dotacja, o ktorej mowa w §10, nie moze bye udzielona na:
1. dotowanie przedsi?wzi?c, ktore
dofmansowywane z budzetu gminy lub jego funduszy
celowych na podstawie przepisow szczegolnych,
2. pokrycie deficytu zrealizowanych wczesniej przedsi?wzi?c oraz refundacj? kosztow,
3. zadania i zakupy inwestycyjne,
4. budow?, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow,
5. dzialalnosc gospodarcz^ podmiotow prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego,
6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7. dzialalnosc polityczn^ i religijn^.
§12.
Oglaszaj^c otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadah organizacjom pozarz^dowym
oraz innym podmiotom prowadz^cym dzialalnosc pozytku publicznego Wojt Gminy Lopuszno
opublikuje informacj? o nim:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. umiesci j ^ na tablicy ogloszeniowej Urz?du Gminy,
3. na stronie internetowej Gminy.
Rozdzial 9
Sposob tworzenia programu, przebieg konsultacji oraz wybor realizatorow
§13.
1. Prace nad przygotowaniem programu wspolpracy koordynuje wyznaczony pracownik przez
Wojta Gminy.
2. W opracowaniu projektu programu bierze udzial powolany zarz^dzeniem Wojta Zespol
Wspolpracy
3. Zespol sklada si? z:
1) dwoch przedstawicieli desygnowanych przez Wojta,
2) jednego przedstawiciela Rady Gminy,
3) jednego przedstawiciela organizacji pozarz^dowych, desygnowanego przez t? organizacj?.
4. Zespol moze obradowac przy udziale co najmniej 3 czlonkow, przy zastrzezeniu obecnosci
przedstawiciela Rady Gminy lub przedstawiciela organizacji pozarz^dowej.
5. Przyjmuje si? harmonogram prac Zespolu Wspolpracy w celu przygotowania Programu na 2014 r:
1) zwolanie posiedzenia Zespolu Wspolpracy - do 30 sierpnia
2) zebranie propozycji zadah oraz wnioskow dotycz^cych programu - do 15 wrzesnia;
3) opracowanie projektu rocznego programu wspolpracy - do 25 wrzesnia;
4) przeprowadzenie procedury konsultacji programu zgodnie z uchwaly Nr
XXXVIII/232/2010 Rady Gminy w z dnia 9.11.2010 r - do 15 pazdziernika
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5) przedlozenie projektu programu Radzie - do 15 listopada.
§14.
3. Sklad Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy okresla kazdorazowo zarz^dzeniem Wojt
Gminy.
4. Wybranymi czlonkami Komisji Konkursowej powolanej w celu zaopiniowania zlozonych
wnioskow nie mog^ bye osoby zwi^zane z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi
podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego, uczestnicz^cymi w otwartym
konkursie.
5. Z przebiegu opiniowania ofert sporz^dza si? protokoi, ktory powinien zawierac:
1) oznaczenie miejsca i czasu opiniowania ofert,
2) imiona i nazwiska czlonkow Komisji Konkursowej,
3) liczb? zgloszonych ofert,
4) nazw? zadania publicznego,
5) wskazanie ofert odpowiadaj^cych warunkom okreslonym w ustawie i ogloszeniu
konkursu,
6) wskazanie ofert nie odpowiadaj^cych warunkom okreslonym w ustawie i ogloszeniu
konkursu wraz z uzasadnieniem,
7) wskazanie wybranych ofert, na ktore proponuje si? udzielenie dotacji albo
stwierdzenie, ze zadna z ofert nie zostala przyj?ta - wraz z uzasadnieniem,
8) wzmiank? o odczytaniu protokolu,
9) podpisy czlonkow Komisji.
§15.
Decyzj? o wyborze podmiotow, ktore uzyskaly dotacj? oraz o jej wysokosci podejmuje Wojt
po zapoznaniu si? z protokoiem Komisji Konkursowej. Decyzja podejmowana jest w formic
zarz^dzenia.
§16.
Wykaz podmiotow i zleconych zadah, na ktore przyznano dotacj e oraz kwot przyznanych
na realizacj? tych zadah, zostanie opubUkowany na stronach internetowych gminy i wywieszony
na tablicy ogloszeh Urz?du Gminy.
§17.
Wykaz podmiotow, ktorym zlecono realizacj? zadah publicznych w 2013 roku, zadah i kwot
dotacji przyznanych na te zadania, b?dzie opubUkowany w zal^czniku do sprawozdania
z wykonania budzetu gminy za rok 2013.
§18.
W imieniu Wojta Gminy kontrol? merytoryczn^ i fmansow^ nad realizacj^ zadah publicznych
przez podmioty sprawuj^ odpowiednie, wyznaczone zarz^dzeniem, komorki Urz?du Gminy
poprzez:
1. wizytowanie podmiotow i ocen? sposobu realizacji zleconych zadah,
2. egzekwowanie przestrzegania postanowieh zawartych w ustawie, umowach i Programie
wspolpracy Gminy Lopuszno z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami
prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2013 rok,
3. analiz? i ocen? przedkladanych przez podmioty rozliczeh i sprawozdah,
4. egzekwowanie od podmiotow wyjasnieh, zwrotu srodkow niewykorzystanych lub
wykorzystanych niezgodnie z umow^.
§19.
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Wojt Gminy na podstawie wlasnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji
pozarz^dowych oraz innych podmiotow prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego moze
okreslic w ci^gu roku kolejne zadania i oglosic otwarte konkursy na ich realizacj? przez
te podmioty, o ile w budzecie b^d^ zabezpieczone srodki na ten cel.
Rozdzial 10
Ewaluacja
§20.
Wnioski, uwagi i propozycje dotycz^ce funkcjonowania Programu wspolpracy Gminy Lopuszno
z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku
publicznego w 2013 roku, mog^ bye zglaszane na biez^co Radzie Gminy za posrednictwem
Komisji Finansow, Oswiaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Spolecznej lub Wojta
Gminy.
§21.
Przed wniesieniem pod obrady Rady Gminy Programu wspolpracy Gminy Lopuszno,
z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku
publicznego na 2014 rok, zostan^ przeprowadzone konsultacje spoleczne.
Rozdzial 11
Sposob oceny realizacji programu
§22.
1. Miemikami efektywnosci realizacji Programu b?d^ informacje dotycz^ce w szczegolnosci:
a)
informacja o planowanych i wykorzystanych srodkach fmansowych z budzetu gminy na
poszczegolne zadania oraz informacja o liczbie ofert nie spelniaj^cych wymogow
formalnych i nie przyj?tych do realizacji,
b)
liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert,
c)
liczba zawartych umow na realizacj? zadania publicznego,
d)
wysokosc kwot udzielonych dotacji w poszczegolnych obszarach zadaniowych,
e)
wysokosc wlasnych srodkow fmansowych lub pozyskanych z innych zrodel niz z budzetu
Gminy, przeznaczonych przez organizacje pozarz^dowe na realizacj? zadah publicznych ogolem oraz jako % kosztu calego zadania,
f)
liczba zorganizowanych spotkah z przedstawicielami organizacji pozarz^dowych,
g)
liczba realizowanych projektow partnerskich,
h)
liczba przedsi?wzi?c obj?tych patronatem Wojta Gminy Lopuszno,
2. Program wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi podlegac b?dzie systematycznej ocenie;
w zakresie zalozeh, procesu realizacji i rezultatow.
3. Wojt sklada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji uchwaly w terminie do dnia 30 kwietnia
roku nast?puJ4cego po roku sprawozdawczym.
4. Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej oraz
BIP Gminy.
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