Załącznik do Uchwały Nr IV/43/2007
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 05.02.2007r.

PROGRAM
Współpracy Gminy Wierzbica z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2007/2009
Wstęp
Program Współpracy Gminy Wierzbica z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest elementem składowym,
realizowanej przez samorząd polityki społecznej.
Dążenie władz samorządowych do osiągania pozytywnych i trwałych rezultatów w sferze
polityki społecznej nie jest możliwe bez udziału i akceptacji obywateli. Rzeczywisty udział
obywateli w tej dziedzinie, szczególnie poprzez działania lokalnych wspólnot obywatelskich,
przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz wzrostu poczucia
współodpowiedzialności za przyszłość Gminy. Dzięki aktywności organizacji pozarządowych
poszerza się zasięg społecznego oddziaływania. Poprzez bezpośrednie uczestnictwo
mieszkańców w realizacji zadań publicznych zwiększa się także adekwatność, dostępność i
zakres świadczonych usług, a tym samym poprawia się efektywność wydatkowania środków
publicznych.
Do zadań władz Gminy należy tworzenie i wdrażanie modelowych rozwiązań sprzyjających
ożywianiu społecznej obecności mieszkańców w działaniach publicznych. Określanie przez
samorząd priorytetów i zakresu działań w sferze spraw społecznych służy wyznaczaniu uznanych
i akceptowanych przez obywateli kierunków rozwoju tak zasobów ludzkich jak i materialnych
oraz potencjału organizacyjnego stowarzyszeń, związków, federacji i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego. Program Współpracy jest więc narzędziem
umożliwiającym sprawne korzystanie z zasobów organizacji społecznych, jest także platformą
dla rozwoju sektora pozarządowego.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym tekście mowa jest o:
1) ustawie
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r, Nr 96, póz. 873 z późn. zmn.),
2) Programie
należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Wierzbica z Organizacjami
Pozarządowymi w 2007/2009 roku,
3) organizacjach pozarządowych
należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy,

4) Gminie
należy przez to rozumieć Gminę Wierzbica,
5) konkursie
rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.
Rozdział II Cele
współpracy
1.Nadrzędnym

celem współpracy jest wdrażanie zasady partycypacji społecznej i rozwijanie
partnerstwa pomiędzy samorządem Gminy Wierzbica i organizacjami pozarządowymi,
ukierunkowane na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie
aktywności społecznej obywateli.
2.Cele szczegółowe współpracy obejmują:
1)poprawę dostępności mieszkańców Gminy do informacji,
2)rozwijanie nowych form współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi,
zapewniających efektywne wykonywanie zadań publicznych Gminy,
3)ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności
wolontary stycznej,
4)umacnianie poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności obywateli za
społeczność lokalną, za rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych
służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy,
5)uzupełnianie działań publicznych w obszarach mniej zagospodarowanych przez
administrację,
6)pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków spoza
budżetu Gminy, w tym funduszy unijnych.
3. Program stanowi uzupełnienie dokumentów strategicznych:
1)Strategii Rozwoju Gminy Wierzbica,
2)Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica na lata 20072009,
3)rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Rozdział III
Przedmiot współpracy
1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest zaspokajanie
potrzeb społecznych mieszkańców poprzez:
1)realizację zadań publicznych wymienionych w ustawie i wyszczególnionych
w niniejszym Programie,
2)konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne tworzenie
systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
3)Inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów w ramach funduszy poza budżetem
Gminy.

Rozdział IV
Podmioty współpracy
1. Podmiotami realizującymi współpracę w sferze zadań publicznych są:
1) Rada Gminy Wierzbica w zakresie:
a)określania kierunków rozwoju i realizacji lokalnej polityki wspierania
aktywności organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b)tworzenia warunków rozwoju współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi,
c)utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami, a
organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących
jednocześnie obszarami działań komisji,
d)uchwalania rocznego programu współpracy Gminy Wierzbica
z organizacjami pozarządowymi.
2) Wójt Gminy Wierzbica w zakresie:
a)przygotowania rocznego programu współpracy Gminy Wierzbica
z organizacjami pozarządowymi,
b)zapewniania środków finansowych na realizację celów programu,
c)ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
d)zawierania umów zlecenia wykonania zadań publicznych oraz udzielania
dotacji w ramach przewidzianych środków.
3) Organizacje pozarządowe w zakresie:
a)stosowania trybu przystępowania do otwartych konkursów ofert,
b)realizacji zadań publicznych wspieranych lub powierzanych zgodnie
z warunkami umowy,
c)prawidłowego wykorzystania i rozliczania środków otrzymanych na realizację
zadania,
d)inicjowania działań pozafinansowych w sferze zadań pożytku publicznego,
e)inicjowania nowych zakresów i form współpracy organizacji pozarządowych
w realizacji zadań własnych Gminy,
f)składania ofert na realizację zadań publicznych z własnej inicjatywy,
2.W imieniu Wójta Gminy Wierzbica współpracę w sferze zadań publicznych realizują referaty
i pracownicy merytoryczni w zakresach określonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu
Gminy.
3.Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Wierzbica i na rzecz jego mieszkańców.
4.Ze strony organizacji pozarządowych bezpośrednimi realizatorami współpracy są zgłoszone w
rejestrach Ich organy statutowe.
Rozdział V Zasady
współpracy
1. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę jawności, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, przejrzystości, a wzajemne oddziaływania regulują odnośne przepisy prawa.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o
przepisy ustawy, chyba, że przepisy odrębne przewidują odrębny tryb zlecania zadań. Jeżeli dane
zadanie można zrealizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie, w
szczególności w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy
porównywalności metod kalkulacji, kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
3. O kolejności i rozmiarze realizowanych przez Gminę zadań publicznych decydują priorytety
współpracy przyjęte w Rozdziale VII Programu.
Rozdział VI
Formy współpracy
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może być realizowana w formie
finansowej i pozafinansowej.
2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych Gminy organizacjom
pozarządowym poprzez:
1)powierzenie wykonania zadania publicznego i udzielenie dotacji na finansowanie
jego realizacji,
2)wsparcie wykonania zadania publicznego i udzielenie dotacji na częściowe
dofinansowanie jego realizacji.
3.Finansowa forma współpracy odbywa się na zasadach i w trybie, określonych w ustawie oraz
przedmiotowych zarządzeniach Wójta Gminy Wierzbica.
4.Umowa o powierzenie wykonania zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji
zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
5.W ramach finansowej formy współpracy organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy
złożyć ofertę na realizację zadań publicznych, także takich które dotychczas realizowane są w
inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
6.Współpraca pozafinansowa obejmuje następujące sfery:
1) Informacyjną, realizowaną poprzez:
a)monitorowanie i roczną aktualizację elektronicznej bazy danych o organizacjach
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,
b)przekazywanie za pomocą technologii komputerowej i lokalnych mediów
bieżących informacji związanych z realizacją Programu oraz promujących
aktywność organizacji pozarządowych,
c)wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności, wzajemne
określanie potrzeb w sferze działalności pożytku publicznego oraz wspólną
ocenę realizowanych zadań,
d)przekazywanie Informacji o Innych, potencjalnych źródłach finansowania
działalności organizacji pozarządowych,
e)gromadzenie wniosków, opinii, uwag dotyczących bieżącej realizacji Programu,
zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.
Organizacyjną, realizowaną poprzez:
a) mobilizowanie organizacji pozarządowych do uczestnictwa w szkoleniach
dotyczących realizacji własnych projektów w oparciu o środki z funduszy

unijnych,
b)współuczestnictwo Gminy w imprezach inicjowanych i prowadzonych przez
organizacje pozarządowe popularyzujące różne dziedziny działalności pożytku
publicznego,
c)udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne
związane z realizacją priorytetów Programu.
Inne, realizowane przez:
a)promowanie „dobrych praktyk" i osiągnięć organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego,
b)rekomendowanie organizacji pozarządowych starających się o środki finansowe
ze źródeł innych niż samorządowe,
c)pomoc organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu kontaktów,
d)pomoc organizacjom pozarządowym w uzyskiwaniu lokali do prowadzenia
działalności pożytku publicznego,
e)współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przy opracowaniu założeń do
strategii rozwoju współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział VII
Priorytety współpracy
1. W niniejszym Programie przyjmuje się priorytety współpracy na 2007/2009r, określone
na podstawie zadań własnych Gminy oraz opinii i wniosków organizacji pozarządowych,
obejmujące następujące sfery zadań publicznych;
a)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
c)krajoznawstwo,
d)edukacja ekologiczna,
e)promocja zdrowia,
f)przeciwdziałanie patologiom społecznym,
g)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Rozdział VIII Realizacja
Programu Współpracy
1. Podejmowanie współpracy finansowej z podmiotami Programu następuje w drodze otwartych
konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Wierzbica, zgodnie z zasadami zawartymi w
ustawie.
2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę
Wierzbica zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań tym podmiotom, których
działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891),
wraz z wymaganymi załącznikami.
4.Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu.
Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.
5.W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Wierzbica ogłasza z 30dniowym wyprzedzeniem otwarty konkurs ofert dla określonego zadania.
6.Pierwszy otwarty konkurs ofert Wójt Gminy ogłasza w styczniu 2006 r.
7.W przypadku nie rozdysponowania w pierwszym konkursie pełnej kwoty przeznaczonej na
realizację zadania publicznego, Wójt Gminy ogłasza drugi konkurs w terminie 2 miesięcy od
rozstrzygnięcia pierwszego konkursu.
8.Wójt Gminy Wierzbica powołuje Komisję Konkursową, a także określa warunki konkursu w
drodze zarządzenia.
9.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Wierzbica, po zapoznaniu się z opinią
Komisji Konkursowej.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
1.Wysokość

środków finansowych na realizację zadań objętych Rocznym Programem
Współpracy określa Rada Gminy Wierzbica w uchwale budżetowej na 2007 r.
2.Celem wydzielenia środków finansowych w uchwałach budżetowych na lata 2007 -2009,
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 30
września roku poprzedzającego propozycje realizacji zadań na kolejny rok.

