
Projekt

UCHWALA Nr /..../15 W6jT
R A D Y G M I N Y W A G A N I E C

z dnia 2015 roku

w sprawie przyj?cia Programu wspolpracy Gminy Waganiec z organizacjami
pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku
publicznego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn.zm.1) w zwiazku z art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pozn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co nastejiuje:

§ 1. Przyjmuje si? Program wspolpracy Gminy Waganiec z organizacjami
pozarza^dowymi oraz innymi podmiotami prowadza^cymi dzialalnosc pozytku publicznego
na 2016 rok, stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu w sposob
zwyczajowo przyj?ty.

'' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogloszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, Dz. U.
z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogtoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, poz. 1138, Dz. U.
z 2015 r., poz. 1255, poz. 1339.



Zal^cznik do projektu uchwaty Nr ..../ 715
Rady Gminy Waganiec z dnia 2015 r.

P R O G R A M

Wspolpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego

na 2016 rok.

Rozdziat I. Postanowienia ogolne

§ 1. Program okresla zakres i formy wspolpracy Gminy Waganiec z organizacjami
pozarza^dowymi w 2016 r. w sferze zadari wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118 z pozn. zm.)

§ 2. 1. Gmina Waganiec stoi na stanowisku, ze wspomaganie organizacji
pozarza^dowych jest realizacja^ konstytucyjnej zasady pomocniczosci umacniaja^cej
uprawnienia obywateli, ich wspolnot oraz, ze wszelka wspolpraca z obywatelami winna
odbywac sie^ na zasadach partnerskich.

2. Program stanowi element polityki spoteczno-finansowej Gminy Waganiec.

§ 3. Ilekroc w Programie bez blizszego okreslenia jest mowa o:
1) Ustawie - rozumie si^ przez to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z pozn. zm.);

2) Organizacji pozarza^dowej - rozumie si? przez to organizacje pozarza^dowe i podmioty
wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pozn. zm.);

3) Programie - rozumie si§ przez to Program wspolpracy Gminy Waganiec
z organizacjami pozarzaxlowymi oraz innymi podmiotami prowadza^cymi dzialalnosc
pozytku publicznego na 2015 rok, o ktorych mowa w art. 2 ust. 4 i art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z pozn. zm.);

4) Gminie - rozumie si? przez to Gmin? Waganiec.

Rozdziat II. Formy i kierunki wspolpracy

§ 4. 1. Wspolpraca Gminy Waganiec z organizacjami pozarzajdowymi moze
obejmowac nastejHija^ce formy:

1) zlecanie organizacjipozarza^dowym realizacji zadari poprzez;
a) powierzanie wykonywania zadan publicznych wraz z udzialem dotacji

na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie takich zadan, wraz z udzialem dotacji na dofmansowanie ich realizacji.



2) wzajemne informowanie si? o pianowanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialanie
w celu zharmonizowania tych kierunkow;

3) konsultowanie z organizacjami pozarzajdowymi odpowiednio do zakresu ich dzialania,
projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotyczajcych dziaialnosci statutowej
tych organizacji;

4) tworzenie wspolnych zespolow inicjatywnych i doradczych.

2. Wspolpraca Gminy z organizacjami pozarzajdowymi moze przybierac - stosownie
do potrzeb - takze inne formy, a w szczegolnosci:

1) wspolne rozpoznawanie potrzeb spolecznosci lokalnej i wspolne planowanie
dzialan sluzajcych zaspokojeniu potrzeb;

2) samorzajdowa^ pomoc dla organizacji pozarzajdowych w poszukiwaniu srodkow
finansowania ze zrodei innych niz dotacja od Gminy;

3) promowanie przez Gmin? dzialalnosci organizacji pozarzajdowych;
4) organizowanie i wspolorganizowanie szkolen, konsultacji, konferencji;
5) udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom wspolpracujajcym z Gmina^

ktore ubiegaja^ si? o dofinansowanie z innego zrodla niz budzet Gminy.

3. Konsultowanie z organizacjami pozarzajdowymi, o ktorym jest mowa w § 4 ust. 1
pkt 3 b^dzie obejmowac:

1) udostQpnianie zainteresowanym organizacjom pozarzajdowym drukow, projektow
uchwal odnoszajcych si? do zagadnien zwia^zanych z profilem dzialalnosci tych
organizacji;

2) publikowanie waznych informacji dotycza^cych organizacji pozarzajdowych na
stronie internetowej Gminy;

3) udzial przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarzajdowych w sesjach
Rady Gminy Waganiec, z prawem zabrania glosu;

4) przekazanie Gminie przez organizacje pozarzajdowe informacji o przewidywanych
do realizacji zadaniach sfery publicznej.

§ 5. Sfera zadan publicznych Gminy, ktore w 2016 r. b?dq. realize wane
we wspolpracy z organizacjami pozarzajdowymi obejmuje zadania w zakresie:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy,
3) kultury,
4) nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,
5) przeciwdzialania patologiom spolecznym,
6) dzialalnosci wspomagajqcej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych,
7) dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych,
8) dzialan innych mieszczajcych si? w zakresie zadan wlasnych gminy.

§ 6. 1. Finansowe formy wspolpracy Gminy z organizacjami i innymi podmiotami
polegajq. na zlecaniu realizacji zadan publicznych, o ktorych mowa w art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pozn. zm.), jako zadan zleconych w rozumieniu art.
127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.).



2. Organizacje pozarza^dowe i inne podmioty moga^z wlasnej inicjatywy zlozyc ofert?
realizacji zadan publicznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z pozn. zm.).

3. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Gmina moze zlecic wykonanie
realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pomini^ciem otwartego konkursu
ofert, jesli spelnione sa^cznie nastejmja^ce warunki:

1) wysokosc dofmansowania lub finansowania zadania publicznego nie
przekracza kwoty 10 000 zl,

2) zadanie publiczne ma bye realizowane w okresie nie dluzszym niz 90 dni,
3) l^czna kwota przekazana w ten sposob tej samej organizacji w danym roku

kalendarzowym nie morze przekroczyc 20 000 zl,
4) la^czna kwota przekazana w tym trybie nie moze przekroczyc 20% dotacji

pianowanych w roku budzetowym na realizacje^ zadan publicznych przez
organizacje pozarza^dowe.

Rozdziat III. Zasady wspolpracy

§ 7. 1. Zlecanie przez GminQ zadan organizacjom pozarzaxlowym obejmuje zadania
wymienione w Rozdziale IV Programu, z zastrzezeniem pkt 2 § 7.

2. W wyjatkowych, szczegolnie uzasadnionych przypadkach, Gmina moze zlecic
zadanie inne niz wymienione w Rozdziale IV Programu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii komisji Rady Gminy Waganiec wlasciwej merytorycznie ze wzgl^du na przedmiot
zleconego zadania.

§ 8. 1. Zlecenie przez Gmine^ wykonania zadania:

1) nast^puje na zasadach okreslonych w ustawie;
2) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odr^bne

przewiduja^ inny tryb zlecenia;
3) moze nastapic w innym trybie niz okreslony pkt 2, jezeli dane zadania mozna

zrealizowac efektywniej w inny sposob okreslony w odr^bnych przepisach,
w szczegolnosci poprzez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonych
w przepisach prawa zamowien publicznych, przy porownywalnosci metod
kalkulacji kosztow,

4) wzory dokumentow zwiajzanych ze zleceniem i realizacji zadan okresla
Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15.12.2010 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycza^cych realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z2011r. Nr6,poz. 25).

5) organizacja w okresie otrzymywania dotacji z budzetu Gminy jest zobowi^zana
do zamieszczenia w swoich materialach informacyjnych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu tego zadania.



Rozdzial IV. Lista zadan podlegajqcych zleceniu

§ 9. W roku 2016 Gmina Waganiec b^dzie zlecac nastejmJQce zadania:

1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) organizacja calorocznych zaj^c sportowych dla dzieci i mlodziezy,
wspolzawodnictwo sportowe, z terenu gminy Waganiec.

b) popularyzacja roznych dziedzin sportu,
c) propagowanie aktywnych form spe_dzania wolnego czasu,
d) organizowanie szkoleri, cwiczen, zaj^c sportowych w roznych grupach

wiekowych (szczegolnie z dziecmi i mlodziezaj oraz zawodow, imprez
sportowych, rekreacyjnych.

e) promocja gminy poprzez uczestniczenie w systemic rozgrywek i zawodow
sportowych,

2) w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy - organizacja
imprez turystycznych o zasi^gu lokalnym, krajowym,

3) w zakresie kultury:

a) realizacja projektow o randze lokalnej i ogolnopolskiej, w szczegolnosci
z zakresu teatru, muzyki i plastyki,

b) realizacja projektow wspieraja^cych aktywnosc tworczq. artystow Gminy
Waganiec,

c) konferencje, seminaria i wystawy siuz^ce promocji kultury i historii Gminy,
d) realizacja projektow w dziedzinie ochrony i zachowania dziedzictwa

kulturowego Gminy i regionu.

4) w zakresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania:

a) dzialania na rzecz dzieci i mlodziezy, ktore wspierajq. procesy wychowawcze
oraz zaj^cia profilaktyczno - edukacyjne wspomagaj^ce dzieci i mlodziez (ze
szczegolnym uwzglednieniem dzieci ze srodowisk patologicznych oraz dzieci
niepelnosprawnych),

b) dzialania wspieraja^ce procesy edukacyjne i promuja^ce dzieci i mlodziez
uzdolniona^,

c) rozwqj form pracy z rodzina^ w tym opieki nad dziecmi i mlodziezy (w ramach
swietlic srodowiskowych, klubow mlodziezowych, kol zainteresowan).

5) w zakresie przeciwdzialania patologia^ spolecznym:

a) organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci ze srodowisk
patologicznych,

b) profilaktyka alkoholowa dla uczniow i ich rodzicow,
c) organizacja zaj^c terapeutycznych dla osob uzaleznionych.

6) w zakresie dzialalnosci wspomagaja^cej rozwqj wspolnot i spolecznosci lokalnych
- wspoludzial w realizacji projektow dotycz^cych dzialan na rzecz ozywienia

,,Malej Ojczyzny".



7) w zakresie dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych
- organizowanie dowozu osob niepemosprawnych na zaj^cia rehabilitacyjno-
terapeutyczne i z powrotem.

8) inne zadania mieszcz^ce si^ w zakresie zadari wlasnych gminy.

Rozdzial V. Przepisy koncowe

§ 10.1 Program b^dzie finansowany ze srodkow Gminy Waganiec.

2. Podstawowym kryterium decyduj^cym o udzieleniu przez Gmine^ wsparcia
dla organizacji b?dzie dziaialnosc na rzecz Gminy i jej mieszkaricow.

3. Wysokosc srodkow przewidzianych na realizacje^ zadari programowych w zakresie
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie okreslona jest w uchwale
budzetowej Gminy na rok 2016.

§ 11. Wojt w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. przedstawi Radzie Gminy
informacj^ z realizacji programu.

WOJT ,
mgr Piotr Kosik


