
UCHWA A Nr  374/5/XLII/10

Rady Miejskiej w I owej

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu wspó pracy gminy I owa

z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

w 2011 roku”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 1) i art. 5a ust. 1

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 2) – Rada Miejska w I owej uchwala, co nast puje:

Rozdzia  1

Przepisy wst pne

§ 1. Uchwala si  „Program wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci

po ytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”.

§ 2. Ilekro  w Programie jest mowa o:

1) Gminie – rozumie si  przez to Gmin  I owa,

2) Radzie Gminy – rozumie si  przez to Rad  Miejsk  w I owej,

3) Burmistrzu – rozumie si  przez to Burmistrza I owej,

4) Urz dzie – rozumie si  przez to Urz d Miejski w I owej,

5) Programie – rozumie si  przez to Program wspó pracy Gminy I owa z organizacjami

pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

uchwalony na dany rok przez Rad  Gminy,

6) ustawie – rozumie si  przez to ustaw  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci

po ytku publicznego i o wolontariacie,

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857.



7) organizacjach pozarz dowych – rozumie si  przez to organizacje pozarz dowe oraz

inne podmioty prowadz ce dzia alno  po ytku publicznego, o których mowa w art. 3

ust. 3 ustawy.

§ 3. Program okre la cele, zasady, zakres i formy wspó pracy Gminy z organizacjami

pozarz dowymi, a tak e priorytetowe zadania publiczne, których realizacja zwi zana b dzie z

ich finansowaniem lub dofinansowaniem z bud etu Gminy.

Rozdzia  2

Cele g ówne i cele szczegó owe wspó pracy

§ 4. Priorytetowym celem wspó pracy organów Gminy z organizacjami pozarz dowymi i

innymi podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego jest coraz lepsze

zaspokajanie potrzeb spo ecze stwa oraz podnoszenie poziomu ycia mieszka ców.

§ 5. Celami szczegó owymi wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi i innymi

podmiotami b  m.in.:

1) tworzenie sprzyjaj cych warunków do wzmacniania istniej cych organizacji

pozarz dowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw s cych rozwojowi

spo eczno ci lokalnych, oraz rozwoju wolontariatu,

2) prowadzenie wspólnych dzia  maj cych na celu aktywizacj  spo eczno ci

lokalnej,

3) zwi kszenie wp ywu sektora pozarz dowego i spo eczno ci lokalnych na kreowanie

polityki spo ecznej i gospodarczej w Gminie,

4) tworzenie warunków sprzyjaj cych poprawie jako ci ycia mieszka ców Gminy,

poprzez pe niejsze zaspokajanie potrzeb spo ecznych,

5) czenie zainteresowanych organizacji pozarz dowych i innych podmiotów

prowadz cych dzia alno  po ytku publicznego do realizacji programów s cych

rozwojowi Gminy,

6) umo liwienie organizacjom pozarz dowym i innym podmiotom indywidualnego

wyst powania z ofertami realizacji projektów zada  publicznych, nale cych do

sfery zada  publicznych Gminy,

7) udzia  zainteresowanych organizacji pozarz dowych w tworzeniu i realizacji

programu wspó pracy a tak e programów s cych rozwojowi Gminy,

8) promocja Gminy.

Rozdzia  3

Zasady wspó pracy

§ 6. Gmina przy podejmowaniu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi dzia aj cymi

na jej terenie kierowa  si  b dzie zasadami:



1) partnerstwa – co oznacza, e organizacje pozarz dowe, na zasadach i w formie

okre lonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikaj cym z odr bnych przepisów,

uczestnicz  w identyfikowaniu i definiowaniu problemów spo ecznych,

wypracowywaniu sposobów ich rozwi zywania oraz wykonywaniu zada

publicznych;

2) pomocniczo ci – zgodnie, z któr  realizacja mo liwie szerokiego zakresu zada

publicznych gminy powinna odbywa  si  poprzez struktury usytuowane jak

najbli ej obywateli, natomiast Gmina podejmuje dzia ania na rzecz pobudzania,

wspomagania i uzupe niania dzia alno ci sektora pozarz dowego;

3) efektywno ci – w my l, której Gmina wykorzystuje wspó prac  z organizacjami

pozarz dowymi do realizacji zada  spo eczno – ekonomicznych uwzgl dniaj c

kryterium racjonalno ci i efektywno ci;

4) jawno ci podejmowanych dzia  – zgodnie, z któr  organy Gminy udost pniaj

organizacjom pozarz dowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zada

publicznych, w których mo liwa jest wspó praca z tymi organizacjami;

5) legalno ci – w my l, której wszelkie dzia ania organów Gminy oraz organizacji

pozarz dowych odbywaj  si  w granicach i na podstawie przepisów prawa.

6) suwerenno ci stron – zgodnie, z któr  Gmina respektuje odr bno  i suwerenno

zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaj c ich prawo do samodzielnego

definiowania i rozwi zywania problemów, w tym nale cych do sfery zada

publicznych i w takim zakresie wspó pracuje z tymi organizacjami;

7) uczciwej konkurencji – co oznacza, e Gmina zleca  b dzie wykonywanie zada

publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert, natomiast przy wyborze ofert

kierowa  si  b dzie ocen  mo liwo ci wykonania zada  przez oferentów oraz

porównaniem przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zada  w odniesieniu do

ich rzeczowego zakresu.

Rozdzia  4

Zakres przedmiotowy wspó pracy

§ 7. Zakres wspó pracy Gminy z organizacjami pozarz dowymi oraz pozosta ymi

podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego, obejmuj  sfer  zada

publicznych okre lonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

§  8. W 2011 roku w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2

ustawy, b  zlecane do realizacji nast puj ce zadania publiczne nale ce do Gminy

w sferze:

1) ochrony i promocji zdrowia:



a) dzia ania w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie i agresji

rówie niczej,

b) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do

dzieci, m odzie y i osób, doros ych eksperymentuj cych lub uzale nionych od

alkoholu i innych rodków psychoaktywnych oraz ich rodzin,

c) podnoszenie standardu us ug terapeutycznych dla osób zagro onych

alkoholizmem i narkomani .

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o

charakterze gminnym dzieci i m odzie y.

§ 9. Tryb post powania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli

wykonywania zadania b dzie odbywa  si  na zasadach okre lonych w ustawie.

§ 10. Zg oszenie do otwartego konkursu ofert zadania, które spe nia warunki

merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania dotacji. Oferta musi spe nia  ponadto inne kryteria,

oceniane przez specjaln  komisj  ds. oceny ofert, takie jak: zasi g terytorialny oddzia ywania

zadania, mo liwo  jego realizacji za wzgl du na zasoby rzeczowe i osobowe oferenta,

stopie , w jakim kalkulacja kosztów odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania, ocena

dotychczasowej wspó pracy z administracj  publiczn , sporz dzenie oferty pod wzgl dem

formalno-prawnym.

Rozdzia  5

Formy wspó pracy

§ 11. Wspó praca Gminy w sferze zada  publicznych z organizacjami pozarz dowymi

dzie prowadzona w nast puj cych formach:

1) zlecania organizacjom pozarz dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3

realizacji zada  publicznych na zasadach okre lonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania si  o planowanych kierunkach dzia alno ci;

3) konsultowania z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w

art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci

statutowej tych organizacji;

4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okre lonych w ustawie.

§ 12. Organizacje pozarz dowe wykonuj ce dzia ania promocyjne wykonywanych zada

dotowanych w ramach niniejszego programu, obowi zane s  do informowania o korzystaniu

ze rodków publicznych i ródle ich pochodzenia.

Rozdzia  6

Priorytetowe zadania publiczne

§ 13. W 2011 roku jako priorytetowe uznaje si  nast puj ce zadania:



1) „Ro niemy i yjemy w trze wo ci”- zintegrowany program, zapewniaj cy warunki

do prowadzenia wietlicy wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym, Klubu

Abstynenta i Grupy AA, utrzymania pomieszcze wietlicy socjoterapeutycznej oraz

organizacji wypoczynku  dla dzieci w okresie przerwy szkolnej zimowej i letniej;

2) utrzymanie biura Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych

(o wietlenie, ogrzewanie, remonty, konserwacje);

3) organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o charakterze

gminnym dzieci i m odzie y na terenie I owej;

4) organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o charakterze

gminnym dzieci i m odzie y na terenie Konina aga skiego;

5) organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o charakterze

gminnym dzieci i m odzie y na terenie Czernej.

§ 14. 1. Szczegó owy harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert na

realizacj  zada  publicznych w 2011 roku okre la za cznik do uchwa y.

2. Dopuszcza si  zmian  puli rodków finansowych przeznaczonych do

rozdysponowania na dofinansowanie realizacji zada  publicznych, stosownie do wysoko ci

wydatków przewidzianych na okre lony cel w bud ecie Gminy na 2011 rok oraz

przeprowadzenie otwartych konkursów ofert w innych terminach ni  wymienione w

harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.

Rozdzia  7

Okres i sposób realizacji programu oraz wysoko rodków
przeznaczonych na jego realizacj

§ 15. 1. Program realizowany b dzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011

roku.

2. Zak ada si  kontynuowanie po okresie realizacji niniejszego programu zada

priorytetowych w latach nast pnych.

§ 16. 1. Program b dzie realizowany we wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi

przez poszczególne referaty Urz du Miejskiego w I owej, O rodek Pomocy Spo ecznej w

owej, Gminn  Komisj  Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Pe nomocnika

Burmistrza do spraw przeciwdzia ania uzale nieniom.

2. Zlecanie realizacji zada  publicznych nast puje w trybie otwartego konkursu ofert.

3. Na wniosek organizacji pozarz dowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania

publicznego o charakterze lokalnym mo e nast pi  z pomini ciem otwartego konkursu ofert,

je li spe nione s  warunki okre lone w art. 19a ust. 1 ustawy o dzia alno ci po ytku

publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegó owe prawa i obowi zki organizacji pozarz dowych realizuj cych zlecone

zadania publiczne b  ka dorazowo okre lane w umowie.



§ 17. Na realizacj  programu przeznacza si  w okresie jego realizacji kwot  65 866,00

otych.

Rozdzia  8

Sposób oceny realizacji programu

§ 18. 1. Ocena realizacji programu b dzie dokonywana na podstawie nast puj cych

wska ników:

1) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarz dowymi projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotycz cych statutowej dzia alno ci tych organizacji;

2) liczby z onych ofert przez podmioty uczestnicz ce w realizacji programu;

3) liczby organizacji pozarz dowych realizuj cych zadania programowe;

4) liczby zleconych zada  i wysoko rodków finansowych przeznaczonych z

bud etu gminy na ich realizacj ;

5) wielko ci finansowych i pozafinansowych rodków zaanga owanych przez

podmioty realizuj ce zlecone zadania programowe;

6) liczby inicjatyw publicznych podj tych przez organizacje pozarz dowe;

7) liczby odbiorców uczestnicz cych w zrealizowanych zadaniach programowych.

2. Sprawozdanie z wykonania uchwa y za 2011 rok zostanie przed one Radzie

Miejskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Rozdzia  9

Tworzenie i przebieg konsultacji programu

§ 19. 1. Projekt programu wspó pracy na 2011 r. powsta  na bazie programu wspó pracy na

2010 r. z uwzgl dnieniem zmian wynikaj cych ze znowelizowanej ustawy o dzia alno ci

po ytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzgl dnieniem rodków finansowych

zaplanowanych w projekcie bud etu na rok 2011.

2. Projekt programu zosta  skonsultowany z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi

podmiotami wymienionymi w § 3 ust 3 ustawy w sposób okre lony w Uchwale Rady

Miejskiej w I owej Nr 369/5/XLI/10 z dnia 17 wrze nia 2010 r. w sprawie okre lenia

szczegó owego sposobu konsultowania z radami dzia alno ci po ytku publicznego lub

organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa

miejscowego Rady Miejskiej w I owej w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej

tych organizacji.

Rozdzia  10

Tryb powo ywania i zasady dzia ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert.

§ 20. 1. Komisj  konkursow  i jej sk ad osobowy powo uje Burmistrz I owej.



2. W sk ad komisji konkursowej wchodz :

1) kierownicy poszczególnych referatów Urz du Miejskiego w I owej lub wyznaczeni przez

nich pracownicy referatu;

2) kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej;

3) Pe nomocnik Burmistrza do Spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom;

4) Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej lub wyznaczony przez niego inny radny tej

rady.

3. Powo ana komisja konkursowa opiniuje pod wzgl dem merytorycznym wszystkie

oferty konkursowe w zespo ach nie mniejszych ni  3 osobowych i w terminach nie d szych

ni  14 dni po up ywie terminu sk adania ofert okre lonego w og oszeniu o konkursie ofert.

 4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzj  o wysoko ci

przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz I owej.

Rozdzia  11

Przepisy ko cowe

§ 21. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 22. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Miros aw Wdowiak



Za cznik
do Uchwa y Nr 374/5/XLII/10
Rady Miejskiej w I owej
z dnia 9.11. 2010 r.

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizacj  w roku 2011 zada  publicznych
nale cych do Gminy I owa.

Lp. Nazwa zadania
Termin

og oszenia
konkursu

Termin
realizacji
zadania

w 2011 roku

Pula rodków
do rozdys-
ponowania

Odpowiedzialny ze
strony Gminy

Sfera ochrony i promocji zdrowia

1

„Ro niemy i yjemy w trze wo ci”-
zintegrowany program, zapewniaj cy
warunki do prowadzenia wietlicy
wsparcia dziennego dla dzieci w wieku
szkolnym, Klubu Abstynenta i Grupy
AA, utrzymania pomieszcze wietlicy
socjoterapeutycznej oraz organizacji
wypoczynku  dla dzieci w okresie
przerwy szkolnej zimowej i letniej

listopad
2010 r.

do dnia 31
grudnia
2011 r.

19 760 z Pe nomocnik
Burmistrza do spraw

przeciwdzia ania
uzale nieniom

utrzymanie biura Komisji
Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych (o wietlenie, ogrzanie,
remonty, konserwacje)

listopad
2010 r.

do dnia 31
grudnia
2011 r.

2 400 Pe nomocnik
Burmistrza do spraw

przeciwdzia ania
uzale nieniom

Sfera upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1

organizacja dzia alno ci szkoleniowej i
wspó zawodnictwa sportowego o
charakterze gminnym dzieci i m odzie y
na terenie I owej

listopad
2010 r.

do 30
listopada
2011 r.

32 306 Kierownik Referatu
Spraw Spo ecznych i

Cywilnych

2

organizacja dzia alno ci szkoleniowej i
wspó zawodnictwa sportowego o
charakterze gminnym dzieci i m odzie y
na terenie Konina aga skiego

listopad
2010 r.

do 30
listopada
2011 r.

5 700 Kierownik Referatu
Spraw Spo ecznych i

Cywilnych

3

organizacja dzia alno ci szkoleniowej i
wspó zawodnictwa sportowego o
charakterze gminnym dzieci i m odzie y
na terenie Czernej

listopad
2010 r.

do 30
listopada
2011 r.

5 700 Kierownik Referatu
Spraw Spo ecznych i

Cywilnych


