Załącznik
do Uchwały nr………….. Rady Gminy Jastków
z dnia ………………………..

Roczny Program Współpracy Gminy Jastków
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Prowadzenie przez samorząd gminy działalności we współpracy 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 o wolontariacie jest realizacją konstytucyjnej
zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinny wykonywać tylko te
zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej
obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede wszystkim
samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę
współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel jakim jest zaspokajanie
potrzeb mieszkańców. Przy czym w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale
wzrasta. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość
życia jej mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności
obywatelskiej.
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym
rozwój gminy. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu
aktywnego dialogu społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców
w życie gminy. Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa
efektywność i skuteczność ich realizacji, dlatego stymulowanie rozwoju III sektora leży
w interesie każdego samorządu.
W 2016 roku Gmina Jastków przekazała organizacjom pozarządowym kwotę 126502,00 zł.
na realizacje wartościowych przedsięwzięć.
W ostatnim czasie dużo się zmieniło w relacjach między administracją publiczną a sektorem
pozarządowym. Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność
i znaczenie lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie
gminy, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą
tych relacji jest współpraca.
Wyrazem dążenia Gminy Jastków do szeroko pojętej współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi dzielność pożytku publicznego jest „Roczny
Program Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2017 rok.”
Program wyznacza obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, których realizacja
przyczyni się do wzrostu poziomu zaspokajania potrzeb społecznych oraz efektywności
w zakresie wydawania środków publicznych.
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Rozdział I
Postanowienie Ogólne
Ilekroć w tekście Programu jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.239 ze zm.),
2) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w art.
3 ust. 1 ustawy,
3) komórce organizacyjnej Urzędu Gminy – należy przez to rozumieć Referat Edukacji
Kultury Sportu i Spraw Społecznych,
4) podmiotach programu – należy przez to rozumieć organizację pozarządowe i podmioty
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy,
5) Rocznym Programie – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy
Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit.e oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885
ze zm. ),
7) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy;
8) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19a
ustawy,
9) komisji- należy przez to rozumieć Komisje Konkursowe oceniające oferty w ramach
otwartych konkursów ofert.
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym Programu jest kształtowanie platformy współpracy pomiędzy gminą
a organizacjami pozarządowymi, a ponadto określenie czytelnych zasad zlecania im
wybranych ustawowych zadań Gminy. Określenie tych zasad i ich realizacja przez Gminę
spowoduje włączenie organizacji pozarządowych w system demokracji lokalnej. Program
w zamiarze ma stworzyć optymalne warunki do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz
do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i wspierania ich aktywności w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych wspólnoty samorządowej.
2. Realizacja celów szczegółowych przez organizacje pozarządowe i Gminę prowadzona będzie
z uwzględnieniem równego dostępu do informacji, wzajemnego informowania się
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania, trybu
wynikającego z odrębnych przepisów i form określonych w ustawie, zgodnie z prawem
i dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym dobra wzajemnych działań.
3. Cele szczegółowe Programu zakładają ponadto:
1) podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Jastków
z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze
pożytku publicznego,
2) inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między Gminą a organizacjami
pozarządowymi,
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3) wytyczanie jasnych, przejrzystych i akceptowalnych zasad współpracy między
organizacjami a Gminą, opierających się na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej
wiedzy, w celu maksymalizacji zysków z podejmowanych wspólnie działań,
4) analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań
usprawniających,
5) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców Gminy.
Rozdział III
Zasady współpracy
Program współpracy opiera się na sześciu podstawowych zasadach współpracy:

1) zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym,
w niezbędnym zakresie, uzasadnionej potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) zasada suwerenności stron – władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie
nawzajem zadań, szanując swoją autonomię mogą natomiast zgłaszać wzajemne
propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony,
3) zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami
pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań,
współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie
organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu
zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje,
4) zasada efektywności – polega na dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych w sposób gospodarny, celowy i terminowy,
5) zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje w trakcie
udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie
z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,
6) zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe, sposób udzielania dotacji oraz wykonania zadania są jawne.
Dotyczy to w szczególności udostępniania organizacjom przez gminę informacji o celach,
kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie
gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów.
Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności
statutowej oraz sytuacji finansowej.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Zakresem współpracy Gminy z podmiotami programu jest realizacja zadań publicznych
wymienionych w art.4 ust. 1 ustawy .
2. Zakresem współpracy Gminy Jastków z podmiotami programu może być wspólne określenie
ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych i tworzenie systemowych rozwiązań ważnych
problemów społecznych.
Rozdział V
Formy współpracy
Współpraca Gminy z podmiotami programu może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez:
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1) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji,
2. Współpraca pozafinansowa polega na:
1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu
w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) promowaniu osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzonej na rzecz mieszkańców
oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
4) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy,
5) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust.3 ustawy, współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł,
6) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy Jastków w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
a) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym szczególnie
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
b) organizacja imprez, rozgrywek sportowych, zawodów sportowo-rekreacyjnych
dla mieszkańców Gminy,
c) organizowanie zawodów sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej i udział
w zawodach międzyszkolnych wyższego szczebla,
d) promowanie gminy na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział
w zawodach sportowych,
e) promocja najlepszych sportowców,
f) propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez organizację imprez
sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów,
wystaw, koncertów, plenerów, spektakli,
b) wydawanie niekomercyjnych publikacji i wydawnictw popularyzujących kulturę,
sztukę i tradycję,
c) organizacja warsztatów, kursów, szkoleń, dla dzieci, młodzieży i dorosłych celem
wdrożenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze i świadomego jej odbioru oraz
konferencji, seminariów, sesji naukowych popularyzujących wiedzę z zakresu kultury,
sztuki i dziedzictwa narodowego,
d) inicjatywy promujące kulturę i sztukę ludową oraz jej twórców,
e) promowanie działań utrwalających tożsamość kulturową Gminy, ochronę dóbr
kultury i tradycji polskiej,
f) promocja działań i dokonań lokalnych twórców, wspieranie jubileuszy kulturowych,
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g) realizacja projektów artystycznych oraz współpraca przy realizacji wspólnych
projektów i imprez z zakresu kultury i sztuki,
h) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
i) organizowanie uroczystych obchodów świąt narodowych i rocznic.
3) turystyki i krajoznawstwa:
a) edukacja turystyczna dzieci i młodzieży,
b) zadania związane z promocją walorów turystycznych Gminy w tym m.in.
organizowanie rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez
popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
c) organizowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży,
d) wydawanie niekomercyjnych publikacji promujących Gminę Jastków w zakresie
krajoznawstwa i turystyki.
4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.):
a) działania edukacyjne z zakresu zwiększenia świadomości społecznej na temat chorób
cywilizacyjnych,
b) promocja zdrowego stylu życia,
c) wspieranie inicjatyw w zakresie organizowania szkoleń, kursów i konferencji
naukowych o tematyce prozdrowotnej,
d) prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia
życia i zdrowia,
e) działania mające na celu aktywizację ruchową osób powyżej 60 roku życia,
f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
ochrony i promocji zdrowia.
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
b) działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa, turystyczna, terapeutyczna integrująca
środowisko osób niepełnosprawnych,
c)
prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.
6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) organizacja zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój umiejętności i sprawności
wśród dzieci i młodzieży,
b) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
a) realizacja zadań z zakresu ekologii w ramach akcji ekologicznych,
b) kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez realizację wystaw (prac
plastycznych, fotografii, plakatów), konkursów, publikacji, spotów ekologicznych,
projekcji filmów, warsztatów, debat i paneli dyskusyjnych, referatów, szkoleń,
happeningów o tematyce ekologicznej,
c) prowadzenie działań związanych z upowszechnieniem wiedzy z zakresu ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowaniem zachowań
prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.
d) aktywizacja społeczności lokalnych do działań proekologicznych,
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e) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie właściwej opieki
nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy.
8) promocji i organizacji wolontariatu:
a) promocja idei wolontariatu w na terenie Gminy poprzez organizację szkoleń, kursów,
warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.
Rozdział VII
Okres realizacji zadań w ramach programu
Program Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2017 obowiązuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Rozdział VIII
Sposób realizacji programu
1. Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań.
2. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany i przeprowadzany w oparciu o przepisy ustawy i wydane
na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. Podmiot programu może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania
publicznego zgodnie z art. 12 ustawy.
4. Na wniosek podmiotu programu Wójt Gminy może zlecić wykonanie realizacji zadania
publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy.
Rozdział IX
Wysokość środków planowanych na realizację programu
1. Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu współpracy wynosi
130 000, 00 zł.
2. Na poszczególne priorytetowe zadania publiczne planuje się przeznaczyć środki
w następującej wysokości:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 60 000, 00 zł,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 22 000, 00 zł,
3) turystyki i krajoznawstwa: 10 000, 00 zł,
4) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) :10 000, 00 zł,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 10 000, 00 zł.
6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:10 000,00 zł
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 5 000,00 zł
8) promocji i organizacji wolontariatu: 3 000,00 zł
3. Podane wyżej kwoty stanowią założenia do budżetu i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez
Radę Gminy Jastków budżetu na rok 2017 .
Rozdział X
Sposób oceny realizacji Rocznego Programu
1. Mierniki oceny realizacji programu:
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1) wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Jastków organizacjom
pozarządowym na realizację zadań publicznych,
2) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
zleconych w drodze konkursów ofert,
3) liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i trybu
pozakonkursowego,
4) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych,
z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert i w trybie
pozakonkursowym,
5) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,
6) liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych.
2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Jastków nie później niż do 31 maja 2017 roku
sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za rok poprzedni, uwzględniając
mierniki wskazane w ust. 1
Rozdział XI
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Projekt programu współpracy na 2017 rok powstał na bazie programu współpracy na 2016
rok oraz w oparciu o doświadczenia jego realizacji w roku ubiegłym.
2. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w sposób określony
w uchwale Nr III/19/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.
4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji jest zamieszczone na stronie internetowej
Gminy (sprawozdanie zawiera zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Wójta).
Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
2. Komisje Konkursową powołuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów
określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
2) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami i sporządzenie
protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.
4. Protokół z posiedzenia Komisji zostaje przedstawiony Wójtowi Gminy Jastków, który
podejmuje decyzje w sprawie wyboru ofert i decyduje o wysokości dotacji.
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