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UCHWAŁA NR XXXV/243/2014
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015.
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Z 2013, poz.594 ze zmianami) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 1118) Rada Gminy Siedlisko uchwala:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, w brzmieniu:
Program współpracy Gminy Siedlisko w 2015 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział 1.
Wstęp
Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Siedlisko jest rozwój gminy oraz poprawa jakości
życia jego mieszkańców. Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
został utworzony na podstawie art. 5 a, ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) Program jest dostępny na stronie internetowej
www.siedlisko.pl Działalność organizacji pozarządowych jest jedną z najistotniejszych cech społeczeństwa
demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Priorytetem władz Gminy
Siedlisko jest służenie mieszkańcom oraz działającym na terenie gminy organizacjom pozarządowym
w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Program wprowadza jasne
i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycję
współpracy w działaniach na rzecz gminy. Działające na terenie gminy organizacje pozarządowych skupiają
swą działalność w następujących obszarach: opieka społeczna, kultura fizyczna, edukacja i kultura oraz
ochrona dziedzictwa narodowego. Program wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Rozdział 2.
Postanowienia ogólne
1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie
wspierać w 2015 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań, w specyfikacjach do poszczególnych zadań.
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2. Ilekroć w tekście jest mowa o:
a) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne organizacje wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) Gminie – rozumie się przez to Gminę Siedlisko,
c) Programie – Programem współpracy Gminy Siedlisko w 2014 roku 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 wolontariacie określającym zakres i formy współpracy, a także kierunki w zakresie
współpracy gminy z Organizacjami,
d) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
Rozdział 3.
Cele programu
1. Nadrzędnym celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest lepsze zaspakajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie
poziomu życia mieszkańców regionu.
2. Celami szczegółowymi programu są;
- promocja postaw
społecznemu,

obywatelskich

i prospołecznych,

przeciwdziałanie

dyskryminacji

i wykluczeniu

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych wraz z promowaniem ich osiągnięć.
Rozdział 4.
Zasady współpracy
Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:
a) pomocniczości,
b) suwerenności stron,
c) partnerstwa,
d) efektywności,
e) uczciwej konkurencji,
f) jawności.
Rozdział 5.
Zakres przedmiotowy współpracy
Przedmiotem współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi jest sfera zadań publicznych
zgodna z art. 4 ust. 1 ustawy.
Rozdział 6.
Formy współpracy z organizacjami
1. Współpraca Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może odbywać się
w formach finansowych i pozafinansowych a w szczególności:
- powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub
wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego realizującym zadania publiczne na zasadach określonych
w ustawie,
- umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
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- konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowania z innych źródeł, w tym udzielania informacji
w zakresie przygotowywania projektów,
- użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz
udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- promowania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na oficjalnej witrynie internetowej
Gminy oraz współdziałania w zakresie informowania o ogłoszonych konkursach,
- współtworzenia oraz aktualizowania zbiorczej bazy danych o lokalnych podmiotach prowadzących
działalność pożytku publicznego.
Rozdział 7.
Priorytetowe zadania publiczne
Priorytetowe zdania publiczne realizowane przez Gminę we współpracy z podmiotami Programu obejmują
zadania z zakresu:
1. Profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działania
na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie poprzez:
a) pomoc rodzinom wymagającym wsparcia społecznego,
b) pomoc dla osób i rodzin ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
c) wsparcie w ramach poradnictwa terapeutyczno - pedagogicznego i w rozwiązywaniu indywidualnych
problemów socjalnych,
d) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa
e) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych.
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,
b) wspieranie projektów kulturalnych animujących przestrzeń publiczną,
c) promocję i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
d) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów
kulturalnych integrujących społeczność lokalną.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie programów aktywizacji społeczności lokalnej,
b) wspieranie sportu oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie,
c) współrealizacja wydarzeń sportowych o charakterze gminnym,
d) działania z zakresu utrzymania gminnych obiektów sportowych,
e) wspieranie działalności klubów sportowych.
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, szczególnie poprzez realizację zadań
ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizacje aktywnych form spędzania czasu,
b) wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
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Rozdział 8.
Okres realizacji programu
Gmina Siedlisko realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2015.
Rozdział 9.
Sposób realizacji programu
1. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych:
a) w ramach otwartych konkursów ofert,
b) z pominięciem otwartego konkursu ofert,
2) udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych
samorządu,
3) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez pracowników Urzędu
Gminy, w tym pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych,
4) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
Rozdział 10.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
1. Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach
uchwalonego programu na rok 2015 przeznacza środki finansowe w wysokości nie mniej niż 85 tysięcy
złotych.
2. Dokładna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje Programu zostanie określona
w uchwale budżetowej Gminy Siedlisko na 2015 rok.
Rozdział 11.
Sposób oceny realizacji programu
1. W procesie oceny programu brany będzie pod uwagę stopień w jakim osiągnięto cel główny i cele
szczegółowe. Wskaźnikami realizacji programu będą między innymi:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert w stosunku do liczby konkursów,
3) liczba zawartych umów,
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane i z jakiej przyczyny,
5) finansowy udział własny oferentów w kosztach realizacji zadań wyrażony w %,
6) liczba konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego.
2. Wójt Gminy Siedlisko, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedłoży Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Rozdział 12.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
1. Prace nad przygotowaniem Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 zostały zainicjowane w Urzędzie Gminy Siedlisko,
następnie podane do publicznej wiadomości zaproszeniem do składania propozycji dotyczących współpracy
w roku 2015. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.siedlisko.biuletyn.net oraz
rozesłana drogą pisemną do jednostek organizacyjnych gminy.
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2. Zebranie propozycji do projektu Programu.
3. Opracowanie projektu programu.
4. Skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko
z dnia 21 marca 2011 r.
5. Analiza i rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji.
6. Przedłożenie informacji o Programie na posiedzeniach Komisji Rady.
7. Przedłożenie Programu pod obrady Rady Gminy Siedlisko.
Rozdział 13.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem na wykonanie zadań publicznych, w celu
opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Wójt Gminy Siedlisko powołuje komisję
konkursową, zwaną dalej Komisją.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciele organu wykonawczego,
b) przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
3. Organizacje pozarządowe i inne podmioty wytypują swoich przedstawicieli do prac w Komisjach.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, wybierani są do komisji z listy osób
zgłoszonych przez organizacje lub inne podmioty.
4. W skład Komisji mogą zostać także powołanie, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.
5. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki określone
w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczące wyłączenia
pracownika.
6. Każdy członek Komisji, przed rozpoczęciem prac Komisji, zobowiązany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
8. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
9. Posiedzenie uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim połowa składu Komisji.
10. Do zadań Komisji należy:
a) Ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści
ogłoszenia konkursowego,
b) Przygotowanie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
11. Z prac Komisji sporządza się Protokół. Protokół zawiera w szczególności:
a) Wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po
terminie;
b) Wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia;
c) Zestawienie ofert ocenianych merytorycznie z propozycją kwot dotacji.
12. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.
13. Protokół przedstawiany jest Wójtowi Gminy Siedlisko.
14. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Wójt Gminy.
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15. Obsługę administracyjno - techniczną sprawuje wydział/jednostka odpowiedzialna za realizację
konkursu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kieczur
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/243/2014
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 13 listopada 2014 r.
OŚWIADCZENIE
Członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie:
Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ….............................................................................
oświadczam, że nie jestem związany z którymkolwiek z podmiotów składających ofertę w otwartym
konkursie ofert, a w szczególności nie byłem/am i nie jestem:
1) związany/a stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem/am przychód (np. umowa o pracę, umowa
zlecenie, umowa o dzieło);
2) Członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotów;
3) członkiem ww. podmiotów;
4) Wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotów;
5) w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych
ww. podmiotów;
6) w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotami, który może budzić uzasadnienie
wątpliwości do mojej bezstronności.
.................................................
miejscowość , data i podpis

