
UCHW ALA NR XII59/2011
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 3O listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) i art. Sa ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz.U. z 20 1Or.Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala, co
następuje:

§ l. Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2014 wtreści stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego iwchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Mirosław Cholewa

Id: AOTIU-LCLNC-LBOUV-KJWFV-VEWYH. Podpisany Strona 1



RACA GMINV
Iw". $k,Ui

Załącznik do Uchwały Nr XII59/2011

Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia 3O listopada 2011 r.

Wieloletni Program Współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Gmina Jordanów Śląski, mając na celu optymalizację działań w zakresie poprawy jakości życia ipełnego
zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy, dąży do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego na bazie współpracy
opartej na zasadzie partnerstwa między administracją samorządową a sektorem pozarządowym.
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi jest istotnym czynnikiem integrującym iaktywizującym
społeczność lokalną w rozwiązywanie problemów lokalnych, stanowiąc szczególny element rozwoju Gminy.
Oparta na zasadzie partnerstwa powinna zwiększyć efektywność działań związanych z realizacją zadań własnych
i zleconych Gminy Jordanów Śląski, poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Program współpracy określa cele, zasady i formy współpracy. Wskazuje zakres przedmiotowy i zadania
priorytetowe. Precyzuje tryb powoływania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert oraz sposób realizacji programu i jego oceny.

§ 1. Postanowienia ogólne

l. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

l) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z póź. zm.);

2) "Gminie" - należy rozumieć Gminę Jordanów Śląski,

3) "organizacjach"
3 ustawy,

4) "Programie" rozumie się przez to Program współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012 - 2014.

§ 2. Cele programu

rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione wart. 3 ust.

1. Celem głównym Programu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego we współpracy opartej na zasadzie
partnerstwa między Gminą a Organizacjami, służącego lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb lokalnych,
w celu zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa.

2. Cele szczegółowe:

1) umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną
oraz jej tradycje,

2) aktywizację społeczności lokalnej i tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców
Gminy,

3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

4) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,

5) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

§ 3. Zasady współpracy

1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

l) pomocniczości - oznacza to, że Gmina wspiera działalność organizacji oraz umożliwia realizację zadań
publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób efektywny,

2) suwerenności stron - oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą
z poszanowaniem wzajemnej niezależności,
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3) partnerstwa - oznacza to dobrowolną współpracę podmiotów w rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów
i osiąganiu wytyczonych celów,

4) efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie optymalnych efektów,

5) realizacji zadań publicznych w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

6) uczciwej konkurencji - oznacza to, że organizacje mogą korzystać ze wszystkich form współpracy z Gminą na
równych zasadach,

7) jawności - oznacza to przejrzystość, transparentność procedur stosowanych przez Gminę w zakresie
współpracy z organizacjami.

§ 4. Formy współpracy

1. Współpraca Gminy z organizacjami może przyjmować następujące formy:

l) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2012-2014 może przybierać formy pozafinansowe i finansowe,

2) Zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach określonych w ustawie,

3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania
tych kierunków,

4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji,

5) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa wart.
4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia,

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późnozm.),

8) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii
Europejskiej,

9) pomoc lub współudział w przygotowaniu spotkań, szkoleń i konferencji (np. poprzez nieodpłatne udostępnienie
sal konferencyjnych, sprzętu audiowizualnego, itp.),

10) promocja działalności organizacj i w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy Jordanów Śląski.

§ 5. Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne

1. Obszar współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których
mowa wart. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy określonych w mi. 7 ustawy
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.).

2. Na lata 2012 - 2014 za priorytetowe obszary współpracy ustala się realizację zadań publicznych w zakresie:

l) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2) działania prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych,

3) wspomagania działalności organizacji pozarządowych,

4) promocji i ochrony zdrowia (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi), szczególnie w tych obszarach, które nie
są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,

5) ratownictwa i ochrony ludności,

6) organizowania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

7) przeciwdziałania patologiom społecznym,

8) zabezpieczenia potrzeb osób starszych,

9) działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym: upowszechnianie świetlic i klubów,
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10) upowszechniania zadań edukacji ekologicznej,

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa,

12) wspomagania aktywności mieszkańców,

13) wspomagania wolontariatu,

14) działania na rzecz integracji europejskiej,

15) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy,

16) zwiększenia ilości miejsc zagospodarowujących czas wolny młodzieży, szczególnie w wieku szkoły
ponadpodstawowej,

17) wspomagania rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć
artystycznych wzbogacających ofertę gminy,

18) upowszechnianie zadań związanych z nauką i edukacją.

§ 6. Sposób i ocena realizacji programu

l , Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Jordanów Śląski prowadzą bezpośrednią współpracę
z organizacjami, która w szczególności polega na:

l) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

2) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Jordanów Śląski współpracujące z organizacjami w zakresie swoich
właściwości monitorują realizację Programu i odpowiadają za przeprowadzenie kontroli realizacj i zadań zleconych
oraz przedkładają roczne sprawozdania Wójtowi Gminy.

3. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
2012 w terminie do 30 kwietnia 2013 r., za rok 2013 w terminie do 30 kwietnia 2014r., natomiast sprawozdanie ze
współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 w terminie do 30 kwietnia 20151".

4. Miernikiem efektywności programu będą uzyskane informacje, w szczególności:

l) liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy,

3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań,

4) łączna wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w realizację zadań publicznych na rzecz
mieszkańców,

5) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej.

§ 7. Okres realizacji programu

l. Niniejszy program realizowany będzie do 31 grudnia 2014 l'.

§ 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

1. Zadania publiczne zlecone do realizacji w latach 2012 - 2014 organizacjom pozarządowym są finansowane
w ramach budżetu Gminy określanym w każdym roku obowiązywania programu. W 2012 roku planowana kwota
wynosi 70.000 zł.

§ 9. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

l. Program współpracy tworzony jest w kilku etapach:

l) Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Jordanów Śląski przygotowują projekt Programu w oparciu o listę
zadań proponowaną oraz kieruje go do konsultacji społecznych,

2) konsultacje odbywają się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Jordanów Śląski, podjętą na podstawie art. 5 ust.5
Ustawy,
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3) wyniki konsultacji przekazane są przez komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji Wójtowi
Gminy,

4) po naniesieniu ewentualnych poprawek, Program zostaje skierowany pod obrady Rady Gminy, która
podejmuje stosowną uchwałę.

§ 10. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach
konkursów ogłoszonych przez Gminę na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W skład komisji konkursowej wchodzi dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Jordanów Śląski oraz jednego
przedstawiciela organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.
Dopuszcza się również udział z głosem doradczym osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

3. Wójt Gminy powołuje członków komisji konkursowej w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i członek.
Przewodniczącym Komisji konkursowej jest przedstawiciel Wójta Gminy.

4. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenie, że nie
reprezentują organizacji biorących udział w konkursie.

5. Komisja podejmuje pracę przy udziale 3 jej członków.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Ocena merytoryczna
w szczególności polega na:

l) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta,

2) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym
zadania, harmonogramem i kosztorysem,

3) sprawdzeniu ofert pod względem rachunkowym.

7. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu prac.

8. Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt
Gminy.

9. Informacje o złożonych ofertach oraz ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również
odmowie udzielenia dotacji na realizację zadań, będą podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jordanów Śląski.
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Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Wieloletniego programu

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w latach 2012 - 2014" w dniu 10.11.20Ur.

Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (tekst jednolity - Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późnozrn.), w związku z art. 5 ust. 5, art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późno zm.) oraz
Uchwały nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 września 2010 roku, w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jordanów
Śląski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (D.Urz. Woj. 2010.189.2863 z dnia 1l.1O.201Or)

Przedmiotem konsultacji był projekt "Wieloletniego programu współpracy z

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2012 - 2014/J.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i
podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz.873 tj.)

Konsultacje przeprowadzone w dniu 10.11.2011r. na spotkaniu otwartym w siedzibie Urzędu
Gminy w Jordanowie Śląskim ul. Wrocławska 55.

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie w dniu 28.10.2011r. informacji o
podejmowanych działaniach wraz z projektem "Wieloletniego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2012 - 2014" na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń

oraz poprzez dostarczenie zaproszeń do potencjalnych beneficjentów oraz uprawnionych

podmiotów.

Na ww. spotkaniu nie zgłoszono żadnych propopzycji zmian wynikających z konsultowanego
projektu.

Wywieszono na ta.bUcy oglosz.eń
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Protokół sporządzono w dniu 10.11.2011r.

1. W załaczeniu lista obecności.



Konsultacje "Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014."
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