Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi
podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
na 2010 rok.
Postanowienia ogólne
§1
Uznając działalność organizacji pozarządowych za cenne dopełnienie realizacji zadań Gminy,
doceniając ich rolę w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa, jak równieŜ mając na uwadze walory
tejŜe działalności takie jak znajomość specyfiki lokalnej w danych dziedzinach, związek ze
środowiskiem, dopasowanie się do niego i przystosowanie oraz efektywność, Rada Miejska deklaruje
wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach partnerstwa,
suwerenności stron, efektywności działania, uczciwej konkurencji i jawności oraz wyraŜa intencję
współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań ze sfery publicznej.
Potencjał organizacji pozarządowych w tym doświadczenie, bliski kontakt ze środowiskami oraz
toŜsama lub bliska tematycznie realizacja zadań statutowych daje podstawę do uznania, Ŝe wspólnie
z gminą moŜliwa i wskazana jest realizacja przez te podmioty wskazanych zadań. Rada Miejska tym
samym przyjmuję, Ŝe realizacja niektórych zadań gminy zaliczonych do sfery publicznej dokonywana
będzie w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym otrzymywać one
będą pomoc na ich realizację, w tym równieŜ finansową z budŜetu gminy.
Podstawowym celem współpracy jest objęcie nim moŜliwie najszerszych obszarów aktywności
obywatelskiej w społeczności lokalnej oraz o ile moŜliwe dotarcie do jak najszerszego grona
odbiorców. Oznaczać to będzie dąŜenie do optymalnego wykorzystania środków budŜetu gminy na
szeroko rozumiane cele społeczne.
Niniejszy program stanowi element polityki społecznej realizowanej ze środków finansowych gminy
przy udziale organizacji pozarządowych.
Ilekroć w programie będzie mowa o organizacjach pozarządowych naleŜy przez nie rozumieć równieŜ
inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie.

Podmioty współpracy
§2

1. W realizacji programu ze strony Gminy Ozimek uczestniczą:
1) Rada Miejska w Ozimku i jej komisje w zakresie:
a) wytyczania kierunków polityki społecznej Gminy,
b) utrzymywania kontaktów i współpracy z organizacjami realizującymi zadania
publiczne w tych obszarach.
2) Burmistrz Ozimka w zakresie:
a) realizacji zadań wynikających w programu poprzez ogłoszenie otwartego konkursu
ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego,
b) powołania składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania złoŜonych
wniosków,
c) wyboru organizacji, które uzyskają dotację oraz przyznania kwoty dotacji,

d) przekazania organizacjom odpowiednich środków na działania związane
z realizacją zadania publicznego.
e) kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych,
f) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia dotacji.
2. Realizatorami współpracy po stronie organizacji są ich organy statutowe.
Cele programu współpracy

§3
1) Ogólne cele programu:
a) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez
budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami
pozarządowymi;
b) umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych
c) zwiększanie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w gminie.
2) Za priorytetowe obszary zadań publicznych w roku 2010 Rada Miejska biorąc pod uwagę
sytuację finansową gminy, potrzeby gminy, realizowanie Strategii Rozwoju Gminy, jak
równieŜ propozycje przedstawione przez organizacje pozarządowe i specyfiki działalności
organizacji pozarządowych uznaje zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym,
d) ratownictwa i ochrony ludności,
e) upowszechniania honorowego krwiodawstwa,
f) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
g) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
h) propagowanie i krzewienie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa
i) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
k) wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł
zewnętrznych.
3) Zadania zaliczane do sfery priorytetów będą proponowane do realizacji organizacjom
pozarządowym w pierwszej kolejności.
4) Burmistrz Ozimka na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji
pozarządowej moŜe w drodze zarządzenia wskazać inne niŜ określone § 3 ust. 2 zadania,
które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym.

Formy współpracy finansowej
§4
1. Współpraca o charakterze finansowym moŜe odbywać się w formach:
1) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji
2) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie jego realizacji.
2. Zadania zlecane będą w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert – chyba, Ŝe
odrębne przepisy stanowią inaczej.
3. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, moŜe nastąpić takŜe
inny sposób, jeŜeli dane zadania moŜna zrealizować efektywniej w inny sposób określony
w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych przy porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert m.in. kryteria oceny
ofert i kontroli wykonywania zadań publicznych zlecanych organizacjom określi
regulamin pracy Komisji Konkursowej w drodze zarządzenia Burmistrza Ozimka.
Formy współpracy pozafinansowej
§5
1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków;
2. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
4. udzielanie pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową
organizacji pozarządowej o ile będzie to moŜliwe,
5. udostępnianie lokali komunalnych na okolicznościowe spotkania organizacji
pozarządowych,
6. informowanie o moŜliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe
środków finansowych z innych źródeł,
7. organizowanie konsultacji i szkoleń celem podniesienia sprawności funkcjonowania
organizacji pozarządowych,
8. promowanie działalności organizacji pozarządowych zwłaszcza w środkach
masowego przekazu: gazecie lokalnej oraz na stronach internetowych gminy,
9. pomoc w uzyskaniu informacji na temat moŜliwości nawiązania kontaktów
i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
10. utworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej strony poświęconej organizacjom
pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Gminy Ozimek
11. utworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie
Gminy Ozimek,
12. przekazywanie zbędnego dla gminy sprzętu i wyposaŜenia,

Zasady współpracy
§6
1.Współpraca między Gminą Ozimek, a organizacjami pozarządowymi oraz osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów oraz związków wyznaniowych odbywać
się będzie na zasadach:
1) pomocniczości – co oznacza, Ŝe organy gminy, respektując odrębność i suwerenność
zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego
definiowania i rozwiązywania problemów, w tym naleŜących takŜe do sfery zadań
publicznych i w takim zakresie współpracując z tymi organizacjami - wspierają ich
działalność oraz umoŜliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i formie
określonej ustawowo,
2) partnerstwa – co oznacza, Ŝe organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie
określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów,
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych,
wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań
publicznych,
3) efektywności i uczciwej konkurencji – co oznacza, Ŝe organy gminy, przy zlecaniu
organizacjom
pozarządowym
zadań
publicznych,
dokonują
wyboru
najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając
zasady uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w ustawie
o finansach publicznych,
4) jawności – co oznacza, Ŝe organy gminy udostępniają współpracującym z nimi
organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach
przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których moŜliwa jest współpraca
z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych juŜ prowadzonych
w tym zakresie przez jednostki gminne, wraz z informacją o sposobie obliczania tych
kosztów, tak aby moŜliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych
zadań przez inne instytucje i osoby. Ogłoszenia konkursów adresowanych do
organizacji pozarządowych winny być umieszczane w BIP i na stronie internetowej
gminy.
Zasady komunikacji i monitoringu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
§7
1. Urząd Gminy i Miasta będzie organizował corocznie otwarte spotkania z
przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Ozimek.
2. Informacja o dokładnych terminach spotkań będzie opublikowana w „Wiadomościach
Ozimskich” oraz na stronie internetowej Gminy Ozimek www.ozimek.pl.
3. Zgłoszone uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieŜącej współpracy wykorzystywane
będą do usprawnienia bieŜącej współpracy.
4. Przedstawiciele organizacji powinni informować Gminę o przebiegu realizacji wspólnych
przedsięwzięć.
5. Organizacje będą rozliczne z wykorzystanej dotacji na podstawie okresowego rozliczenia
wynikającego z umowy (porozumienia).
6. Miernikami efektywności realizacji programu współpracy w danym roku będą uzyskane
informacje dotyczące w szczególności:

a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych na
rzecz społeczności lokalnej i liczba podjętych zadań,
b) stopień zaangaŜowania społeczności lokalnej w realizację zadań (liczba uczestników,
liczba wolontariuszy),
c) liczba osób, które były adresatami róŜnych działań publicznych,
d) wysokość zadeklarowanego i wykorzystanego udziału środków finansowych
i pozafinansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
e) wysokość funduszy uzyskanych ze środków Unii Europejskiej.
Postanowienia końcowe
§8
1. W IV kwartale roku zostanie opracowany przez Urząd Gminy i Miasta projekt programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok następny.
2. Treść projektu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Gminy
Ozimek www.ozimek.pl.
3. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi i propozycje do
projektu programu współpracy.
4. Na spotkaniu, o którym mowa w pkt. 3 zostanie przeprowadzona konsultacja programu
z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy.
5. Wnioski ze spotkania, o którym mowa w pkt. 3 zostaną rozpatrzone przez Burmistrza
w terminie 14 dni. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Burmistrz poinformuje
wnoszącego o tym fakcie podając powody jego nieuwzględnienia.
§9
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych programem
współpracy zostanie określona w budŜecie Gminy Ozimek na 2010 rok i zostanie podana
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 10
Organizacja w okresie realizacji zadania zobowiązana jest do zamieszczania w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez
samorząd gminny.
§ 11
W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, o współpracy Gminy Ozimek
z organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o poŜytku publicznym.

