- projektUCHWAŁA NR ……../……/2021
RADY GMINY TRZESZCZANY
z ………….. 2021r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
Działając na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.1057 z późn. zm. )
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Trzeszczany uchwala, co
następuje:
§ 1.
Uchwala się „Program współpracy Gminy Trzeszczany 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 w roku 2022” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzeszczany.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Pietnowski

- projekt Załącznik
do Uchwały Nr …….../…../2021
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia ……..……… 2021 r.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Priorytetem władz Gminy Trzeszczany jest służenie mieszkańcom w ramach posiadanych zasobów
i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest jednym z elementów efektywnego
zarządzania i rozwoju Gminy
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, zwanego dalej
”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. )
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm. )
2) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Trzeszczany,
3) „podmiotach Programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
4) „dotacjach” – należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania,
wydatki budżetu gminy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy,
5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i w art. 13 ustawy,
6) „Wójcie” – rozumie się Wójta Gminy Trzeszczany.

Rozdział 2
Cele Programu
Cel główny i cele szczegółowe Programu:
1) celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą
a podmiotami Programu dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej oraz zwiększenie partycypacji podmiotów Programu w procesach decyzyjnych
administracji samorządowej.
2) cel główny realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:
a) wzmacnianie działań podmiotów Programu działających na rzecz poprawy jakości życia
wspólnoty mieszkańców, przez wspieranie organizacyjne i finansowe ich działań,
na zasadach określonych ustawą,
b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) wzmocnienie potencjału podmiotów Programu,
d) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych,
e) intensyfikacja działań na rzecz mieszkańców Gminy,
f) wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej, w szczególności poprzez:
- promowanie i wspieranie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej,
- rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej z wykorzystaniem
instrumentów ekonomii społecznej,
- tworzenie warunków dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Rozdział 3
Zasady współpracy
Współpraca Gminy Trzeszczany z podmiotami Programu wynika z woli partnerów i opiera się
na zasadach:
1) pomocniczości, która oznacza, że Wójt Gminy zleca realizację zadań publicznych, a podmioty
Programu zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający
oczekiwania odbiorców;
2) suwerenności stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów,
do samodzielnego wyboru sposobu, metod realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także
przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów;
3) partnerstwa, która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi,
wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują
pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy;
4) efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań
publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;
5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni
i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni
realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości
ubiegania się o dotacje.

Rozdział 4
Zakres przedmiotowy współpracy
Obszar współpracy Gminy Trzeszczany z podmiotami Programu obejmuje sferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.
Rozdział 5
Formy współpracy
1. Współpraca Gminy z podmiotami Programu realizowana będzie w formie:
1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie,
2) powierzenia wykonania zadań,
3) wspierania zadań,
4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków,
5) przyjmowania wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej podmiotów programu,
6) dofinansowanie wkładu własnego podmiotów Programu do projektów współfinansowanych
ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
7) promocji działań podejmowanych przez podmioty Programu,
8) udzielania pożyczek, gwarancji, poręczeń podmiotom Programu na realizację zadań w sferze
pożytku publicznego,
9) organizację szkoleń dla podmiotów Programu.
2. Gmina udziela podmiotom Programu pomocy w sprawie umożliwienia organizacji przedsięwzięć
na terenie gminnych obiektów sportowych, świetlic i placówek oświatowych podległych Gminie.
3. Gmina wspiera także organizacje pozarządowe z terenu gminy: finansowo, organizacyjnie
i technicznie.
Rozdział 6
Priorytetowe obszary zadań publicznych
1. Program współpracy z podmiotami Programu prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022 wyznacza priorytetowe obszary zadań publicznych:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2) działalność wspomagająca rozwój i integrację wspólnot, społeczności lokalnych,
grup nieformalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
3) wspieranie działań z zakresu edukacji i kultury
2. Zadania wymienione w ust. 1 informują o podstawowych, priorytetowych kierunkach współpracy
w roku 2022, jednak nie stanowią o wyłącznym obszarze współpracy.
3. Podmioty Programu z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także
tych które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.
W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Rozdział 7
Okres realizacji Programu
Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Rozdział 8
Sposób realizacji Programu
Program będzie realizowany poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
2) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej,
3) organizację spotkań informacyjnych na temat potencjalnych źródeł finansowania i zasad
udzielania dotacji,
4) wzajemne komunikowanie się i informowanie o ważnych wydarzeniach i inicjatywach
w formie telefonicznej lub korespondencji,
5) promowania działalności sektora pozarządowego.
Rozdział 9
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
Wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok wynosi 78.000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt osiem
tysięcy złotych/.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji Programu
Program będzie oceniany na podstawie wskaźników efektywności realizacji programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba podmiotów Programu składających oferty,
3) liczba złożonych ofert,
4) liczba odrzuconych ofert,
5) liczba zawartych umów z podmiotami Programu,
6) liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z podmiotami Programu,
7) liczba ofert złożonych przez podmioty Programu z własnej inicjatywy,
8) liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez podmioty Programu zadań publicznych,
9) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań
publicznych ogółem oraz z podziałem na poszczególne zadania priorytetowe,
10) wysokość środków finansowych wykorzystanych przez podmioty Programu realizujące
zlecone zadania.

Rozdział 11
Informacje o sposobie tworzenia Programu i przebiegu konsultacji
1. W celu uchwalenia Programu zostały podjęte następujące działania:
1) zebrano propozycje oraz wnioski dotyczące programu współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok następny podczas konsultacji społecznych
prowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Gminy NR IV/17/2011 RADY GMINY
TRZESZCZANY z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów, aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji",
2) z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół i umieszczono go na stronie
internetowej Gminy.
2. Program po uchwaleniu przez Radę Gminy Trzeszczany zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert
1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego rozstrzygnięcia, wysokość
przyznanej dotacji oraz komórkę odpowiedzialną w imieniu Gminy za nadzór wykonania
zleconego zadania określi każdorazowo Wójt.
2. Wójt ogłaszając otwarty konkurs powołuje bezstronną i kompetentną komisję konkursową, która
dokona oceny ofert.
3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Wójta Gminy Trzeszczany w drodze zarządzenia
w celu opiniowania ofert złożonych przez podmioty Programu w ramach ogłoszonych konkursów
ofert.
4. W skład Komisji konkursowej wchodzą członkowie powołani zarządzeniem Wójta.
5. W pracach Komisji nie może brać udziału przedstawiciel podmiotu Programu, która uczestniczy
w konkursie ofert.
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
7. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
8. Oceny sporządzane są w formie pisemnej.
9. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół posiedzenia komisji konkursowej.

