PROJEKT

UCHWAŁA Nr

/13

RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia

2013 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,
ze zmianami. w 2011 r. Dz. U. Nr 112, poz. 654, Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 205,
poz. 1211, Dz. U. Nr 208, poz. 1241, Dz. U. Nr 209, poz. 1244, Dz. U. Nr 232, poz. 1378)
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Włocławek z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”,
stanowiący załącznik do uchwały.
§_2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
§_3._Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega podaniu
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Włocławek i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Włocławek.

Uzasadnienie.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa zasady i formy
współpracy samorządu lokalnego z sektorem pozarządowym.
W art. 4 ust. 1 tejże ustawy zawarto wykaz ze sfery zadań publicznych obejmujący zakresy
działań, przy realizacji których gmina może współpracować z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań poprzez możliwie pełne wykorzystanie
potencjału organizacji pozarządowych.
Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalić
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami.

Załącznik
do UCHWAŁY Nr

/13

RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia

2013 r.

PROGRAM
WSPÓŁPRACY
GMINY WŁOCŁAWEK
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH
MOWA W ART.3, UST. 3 USTAWY Z DNIA
24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE,
NA ROK 2014.

I. Wprowadzenie.
Aktywna działalność organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem
spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Rozwój Gminy Włocławek i poprawa warunków życia mieszkańców jest zadaniem
samorządu.
Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

jest

bardzo

ważnym

elementem

tego rozwoju i wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców.
Celem głównym programu współpracy jest:
-

aktywizacja społeczności lokalnej,

-

uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne,

-

umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie,
swoje otoczenie i wspólnotę lokalną,

-

zachęcanie organizacji pozarządowych do podejmowania działań na rzecz gminy
i jej mieszkańców.

Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
przez Gminę Włocławek wiąże się z realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości.
Współpraca Gminy Włocławek

opiera się również na zasadach suwerenności stron,

partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej konkurencji, legalności. Może mieć
charakter finansowy lub niefinansowy. Zgodnie z wymogami ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca finansowa odbywać się może poprzez
powierzanie realizacji zadań lub wspieranie ich realizacji.
Program jest wyrazem polityki gminy wobec organizacji pozarządowych oraz podmiotów
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy, takich jak: osoby prawne, jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi
na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.
857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników polityki zmierzającej do zapewnienia
im jak najlepszych możliwości działania na terenie Gminy Włocławek.
II. Program Współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
1) Przedmiot współpracy.
-

realizacja zadań gminy określonych w ustawach,

-

podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców,

-

rozwiązywanie problemów społecznych,

-

określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

-

konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

2) Podmioty współpracy.
Współpraca dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, odpowiadających terytorialnemu zasięgowi działania gminy
Włocławek.
3) Formy współpracy:
a) zlecanie podmiotom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
c) udział podmiotów w działaniach programowych samorządu,
d) popularyzacja działalności podmiotów w mediach,
e) pomoc w nawiązywaniu kontaktów np. z innymi samorządami.
4) Sposoby realizacji programu :
- zlecanie realizacji zadań publicznych.
a) zlecanie

realizacji

zadań

publicznych

podmiotom

w

formach

przewidzianych w ustawie ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu
zlecenia realizacji zadań publicznych Wójt Gminy Włocławek opublikuje
informację o nim w:

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek,
- na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Włocławek,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek.
b) w roku 2014 Gmina Włocławek będzie wspierać realizację między innymi
następujących zadań, które będzie traktować jako priorytetowe:
-

działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,

-

pomoc rzeczowa, żywnościowa oraz niematerialna dla rodzin i osób ubogich
lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

-

opieka nad osobami bezdomnymi,

-

organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo
oraz profilaktyka na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych,

-

prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych,

-

kultywowanie folkloru kujawskiego,

-

organizacja wydarzeń kulturalnych,

-

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek
sportowych,

-

udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży, a zwłaszcza propagowanie lekkiej
atletyki,

-

udział dorosłych i młodzieży w rozgrywkach piłki nożnej,

-

utrzymanie obiektów sportowych.
c) Wójt Gminy Włocławek w miarę potrzeb lokalnych lub

na wniosek

organizacji może w ciągu roku określić kolejne zadania i ogłosić otwarte
konkursy.
5) Cele szczegółowe programu :
a) Konsultowanie projektów aktów normatywnych.
Zasięganie opinii odnośnie tworzonych aktów normatywnych jest ważnym elementem
współpracy. Przykładem są konsultacje w sprawie niniejszego programu współpracy.
Omawianie i dyskusja nad projektami aktów normatywnych pozwala poznać i uwzględnić
inny punkt widzenia, nie tylko z perspektywy podmiotu tworzącego, ale również z punktu
widzenia adresata stosującego konkretny dokument.

b) Udział organizacji w działaniach programowych samorządu.
Wójt Gminy Włocławek może powoływać zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne
z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Celem działań zespołów może być w szczególności:
-

diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,

-

tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,

-

wzajemnie informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

-

opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej,

-

opiniowanie wniosków o dotację na realizację zadań publicznych.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają prawo
inicjowania powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłaszają do Wójta Gminy
Włocławek wraz z uzasadnieniem.
c) Promocja działalności organizacji w mediach.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają możliwość
informowania o swojej działalności na stronie internetowej gminy Włocławek oraz BIP.
Urząd będzie umieszczał w gazecie gminnej „W Naszej Gminie” informacje o bieżącej pracy
i osiągnięciach organizacji pozarządowych. Informacje i ogłoszenia dotyczące bieżącej
działalności organizacje mogą umieszczać na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Włocławek.
d) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów.
Urząd Gminy Włocławek będzie służyć pomocą w nawiązywaniu
samorządami, organizacjami.

kontaktów z innymi

e) W zakresie profilaktyki uzależnień.
Specjalistyczna pomoc uzależnionym oraz członkom ich rodzin poprzez realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie Włocławek
f) W zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
Wspieranie

działalności

wychowawczej

i

edukacyjnej

poprzez

organizację

zajęć

świetlicowych, a także innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży.
g) W zakresie kultury i tradycji.
Kultywowanie lokalnej tradycji kujawskiej oraz ochrona dóbr kultury. Organizacja imprez
kulturalnych.
h) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Organizacja i udział w zawodach, rozgrywkach sportowych oraz imprezach sportowych.
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
6) W 2014 roku za zadania publiczne uznaje się wszystkie działania wymienione
w punkcie 5, które są niezbędne w osiągnięciu celów głównych.
7) Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
8) Wysokość środków planowanych na realizację programu.
a) W dziale kultura fizyczna i sport zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na który planuje
się przeznaczyć kwotę około 75 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
b) Na realizację zadań ujętych w Programie lub pozostałych zadań wynikających z ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki finansowe będą przekazywane
w ramach wydatków zaplanowanych w działach budżetu Gminy Włocławek w zależności
od bieżących potrzeb.

c) Na wniosek organizacji pozarządowej lub w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb,
Wójt Gminy Włocławek ma możliwość przeznaczenia dodatkowych środków finansowych
na realizację Programu.
9) Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji w zakresie jego tworzenia.
Projekt Programu przygotowuje Wójt Gminy Włocławek. W celu umożliwienia
przeprowadzenia konsultacji projekt Programu umieszcza się na stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek. Projekt Wójt Gminy Włocławek przekazuje właściwej
komisji Rady Gminy Włocławek do zaopiniowania. Ostatecznie projekt zostaje wniesiony
pod obrady Rady Gminy Włocławek.
10) Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek. Zasady
działania komisji określa się w zarządzeniu oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
III. Zakończenie.
1.Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będą głównie prowadzić:
-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie,

-

Gminny Zespół Oświaty,

-

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek,

-

Pracownik prowadzący współpracę w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2.Ocena współpracy nastąpi na spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Włocławek
z zainteresowanymi podmiotami. Podmioty mogą składać wnioski, uwagi i propozycje
dotyczące Programu Wójtowi Gminy Włocławek i jednostkom gminy.
Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedstawione Radzie Gminy Włocławek
do dnia 30 kwietnia 2015 roku

