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UCHWALA NR VIII178/2019

RADY GMINY KRZYZAN6w

z dnia 27 wrzeSnia 2019 r.

W SPraWie uchwalenia Programu wsp6Ipracy Gminy Krzyzan6w z organⅨaCJaml

POZarZ雀dowymi oraz innymi podmiotami prowadz雀Cymi dziaIalno鐙poZytku

Publicznego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gmimym

(Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o dzialalnosti poZytku publicznego i o woIontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 i 1570)

uchwala sie, CO naStePuje:

§ 1. Uchwala si? Progran wsp61pracy Gminy KrzyZan6w z organizaqiami pozarzadowymi

oraz imymi podmiotani prowadz雀Cymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2020 rok,

stanowlaCy Zalacznik do niniQj szQj uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? W争jtowi Gminy KrzyZan6w.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podecia.
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Zalapznik

do uchwaly Nr VIII/78/20 19

Rady Gminy KrzyZan6w

z dnia 27 wrze§nia 2019 r.

PROGRAM WSPOLPRACY GMINY KRZYzANOW Z ORGANIZACJAMI

POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYM暮

DZIALALNOSC pozYTKU PUBLICZNEGO

NA 2020 ROK

Postanowienia og6Ine

§ 1. Ilekro6 w Programiejest mowa o:

1) Ustawie - naleZy przez to rozunie6 ustaw? Z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaねlnosti pozytku

Publicznego i o woIontariacie (Dz. U z 2019 r. poz・ 688 z p6Zn. zm.);

2) Gminie - naleZy przez to rozumie6 Gmin? KrzyZan6w;

3) Radzie - naleZy przez to rozumie6 Rad? Gminy KrzyZan6w;

4) W句cie - nalezy przez to rozunie6 W句ta Gminy KrzyZan6w;

5) Programie - nalezy przez to rozunie6 Progran wsp61pracy Gminy Krzy乞an6w z

organizaqjani pozarzadowymi oraz imymi podmiotami prowadzacymi dzialalnoi6 po乞ytku

Publicznego na 2020 rok;

6) podmiotach Progranu - nale乞y przez to rozunie6 organizaqi e pozarzadowe oraz podmioty

PrOWadz雀Ce dzialalnoS6 poZytku publicznego’O kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

7) dotapji - naleZy przez to rozunie6 dotaqj? W rOZunieniu art. 221 ustawy z dnia 27 siexpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

8) konkursie - naleZy przez to rozunie6 otwarty konkurs ofert, O kt6rym mowa w art. 1 1 ust.

2 Ustawy.

Cel gI6wny i cele szczeg6Iowe Programu

§ 2. Celem g16wnym Progranu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomi?dzy

SanOrZadem a podmiotami Progranu.

§ 3. Celani szczeg6Iowymi Programu sa:

1 ) integra匂a podmiot6w realiz可acych zadania publiczne;

2) poprawa jako§ci zycia, POPrZeZ Pe書ni匂sze zaspokajanie potrzeb mieszkahc6w Gminy

KrzyZan6w ;

3) wzmocnienie potenqialu podmiot6w Programu;

4) budowanie spoleczedstwa obywatelskiego poprzez unacnianie w　§wiadomosti

mieszkahc6w gminy poczucia odpowiedzialno§ci za wsp61not? lokalna i swQje otoczenie.

Zasady wsp6Ipracy

§ 4. Wsp61praca Gminy z podmiotani Progranu opiera si? na naSt?Pujapych zasadach:

1 ) pomocniczo疑i - Gmina moZe powierza6 podmiotom programu realiza(涙zadah wiasnych,

a podmioty programu zapewnl瑚JegO Wykonanie w spos6b ekonomiczny, PrOfe匂onalny i

terminowy;



2) suwerennosti stron - WSP6Iprac可ace strony samodzielnie i w spos6b niezalezny podejm可a

dzialania w zakresie wsp61pracy;

3) partnerstwa - WSP61praca realizowana jest w zakresie: uCZeStnictwa podmiot6w progranu

w rozeznawaniu i definiowaniu problem6w mieszkahc6w Gminy;

4) efektywnosti - POlegqj雀cej na wsp6lnym dazeniu Gminy i podmiot6w progranu do

OSlngania nailepszych efekt6w w realizaqji zadah publicznych;

5) uczciwej konkurencji - CO OZnaCZa konkurenqi? ZgOdn雀Z uCZCiwymi zwyczajani i prawem

w dziedzinie wsp61pracy w zakresie okre§lonym ustawa;

6) jawno§ci - ZgOdnie z kt6rq Gmina udost?Pnia wsp61pracujacym z nimi organizaqjami

infomaql O Zaniarach i celach realizowanych zadah publicznych, mOgaCyCh stanowi6

PrZedmiot wsp61pracy oraz zapewnienie przej rzystoici procedur przyznawania dotaqi i.

Podmioty wsp6Ipracy

§ 5. Podmiotami realizujacymi wsp61prac? Sa:

l) Rada i jQj komiiie wyznaczaja kierunki polityki spolecznQj gminy oraz okres庇彊wysoko§6

§rodk6w przeznaczonych na dofinansowanie przedsi?WZi?6 realizowanych przez podmioty

Programu;

2) W句t - POd匂muje decyzje o priorytetach wsp61pracy z podmiotani Programu, Oglasza

otwarte konkursy na realizaqj? Zadah skierowanych do podmiot6w Progranu, dysponuJe

stodkami w ramach budZetu, decyduje o wyborze ofert i imych fomach pomocy

POSZCZeg61nym podmiotom Programu;

3) Organizaqje realizし直ce zadania publiczne dla mieszkahc6w Gminy lub na jej terenie bez

WZgl?du na siedzib? OrganlZaql;

4) Podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o dzialalnosti pozytku publicznego i o

woIontariacie.

Zakres pIZedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne

§ 6. 1. Obszar wsp61pracy Gminy i podmiot6w Programu obQjmuje sfer? Zadah

publicznych, O kt6rych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Jako zadania priorytetowe Gminy w 2020 roku okreila sie zadania o charakterze

gmimym, mi?dzygmimym, lokalnym, POWiatowym, WQjew6dzkim z zakresu:

1) kultury i晴aycznej i sportu:

a) zadania zwiazane z organizaqja imprez sportowych,

b) upowszechnianie kultury fizycznQj w stodowisku dzieci i mlodziezy,

c) upowszechnianie kultury fizyczn句OS6b niepelnosprawnych (Organizowanie trening6w

i festyn6w sportowo - rekreacyjnych),

d) dzialania na rzecz poprawy gmimych obiekt6w sportowych;

2) turystyki i promocji:

a) zadania zwiazane z promoqja walor6w Gminy (vystawy, konkursy wiedzy o walorach

regionu, Publikapj e),

b) zadania zwi雀zane z rozwQjem szlak6w turystycznych oraz organizaqi雀imych zadah

PrOmuj acych walory Gminy;

3) kultury, SZtuki i edukacji:

a) promowanie i prezentowanie tradyqi i narodowych oraz regionalnych,



b) wspieranie zespo16w artystycznych kultyw函cych tradyqj e lokalne,

c) prezentaqja i promoqja osingni卒o§wiatowych, PrQjekt6w i progran6w inwestycyjnych;

4) pomocy spoIecznej:

a) przeciwdzialanie bezrobociu, aktywizaqia zawodowa i spoIeczna,

b) wspieranie os6b o niskim statusie materialnym,

c) pomoc osobom i rodzinom w sytuaqji kryzysu,

d) wspieranie dzialah prowadzonych na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie,

e) dzia宣ania w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problem6w alkohoIowych, PrOmOqia

trze乞wego stylu Zycia,

f) pozyskiwanie i dystrybuQja 2ywnoSci;

5) wypoczynku dzieci i mIodzie乞y:

a) organizaqji wypoczynku zimowego,

b) organizaqii wypoczynku letniego;

6) promocji ochrony zdrowia:

a) wsparcie prqjekt6w z zakresu oiwiaty prozdrowotn窃

b) wspieranie dzialah mz彊cych na celu promoqie zdrowego trybu 2ycia,

c) dzialania w zakresie profilaktyki i promoqji zdrowia,

d) pomoc osobom chorym, niepelnosprawnym oraz ich rodzinom.

3. W句t moZe, na Wniosek podmiotu Progranu, rOZSZerZy6 1ist? Zadah realizowanych w

2020 roku, PO ZaSl?gnl?Clu OPinii komi?ji Rady Gminy i uzgodnieniu z zainteresowanymi

OrganlZaq aml.

Formy wsp6Ipracy i spos6b realizacji programu

§ 7. Wsp6Ipraca Gminy z podmiotani Progranu moZe mie6 nast?Pl彊ce fomy:

1 ) wzqiemne informowanie si? O Planowanych kierunkach dzialalnoSci i wsp61dzialania w celu

zharmonizowania tych kierunk6w;

2) powierzenie wykonania zadah publicznych wraz z udzieleniem dotaqji na finansowanie ich

realizaqji,

3) wspieranie wykonywania zadah publicznych poprzez udzielenie dotaqii na dofinansowanie

ich realizaqii,

4) konsultowanie z podmiotami Programu, Odpowiednio do ich dzialalno§ci, PrQjekt6w akt6w

prawa mlqSCOWegO W SPraWaCh dotyczacych dzialalno§ci statutowych tych organlZaql;

5) wzajerme infomowanie podmiot6w Programu o doSwiadczeniach i osiagni?Ciach;

6) iniqiowanie lub wsp61organizowanie szkoleh podnoszacych jakoS6 pracy organizaqii w

sferze zadah publicznych;

7) ime fomy wsparcia moga obejmowa6, W SZCZeg6lno§ci:

a) udzielanie poZyczek, gWaran串, POr?CZeh organizaqjom pozarzqdowym na realizaqj? Zadah

ze sfery poZytku publicznego,

b) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkah np. nieodpねunego udost?Pniania lokalu,

§rodka komunikapji, nagloinienia itp.,

c) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu stodk6w finansowych na realizaqi? Zadah publicznych

z imych Zr6del niZ dotapja Gminy,

d) przystepowanie Gminy do partnerstwa w prQj ektach kierowanych przez podmioty Programu

do funduszy europ匂skich lub imych.



Finansowanie Programu i okres realizacji

§ 8. 1. W 2020 roku na finansowanie realizaqii zadah publicznych objetych niniQjszym

Programem przeznacza si? stOdki w wysokosti 3000,00 zl.

2. Realizaqja programu nast?POWa6 b?dzie w okresie od Ol.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Spos6b oceny reaIizacji Programu

§ 9. 1. Miemikiem efektywnosti Programu b?da uzyskane infomaqje dotyczace w

SZCZeg61noSci :

1 ) liczby og書oszonych otwartych konkurs6w ofert;

2) liczby ofert zIozonych w otwartych konkursach ofed, W tym liczba organizapji;

3) liczba zawartych um6w na realizaqi? Zadania publicznego, W tym liczba organizaqji;

4) liczby un6w, kt6re nie zostaly zrealizowane lub zostaly rozwiazane z przyczyn zaleZnych

Od organlZaql;

5) liczba um6w zawartych w trybie art. 19a ustawy, W tym liczba organizaqii, kt6re wystapiIy

Z Wnioskiem;

6) wielkoS6 grupy odbiorc6w zrealizowanych zadah;

7) wielko§6 wiasnego wkねdu finansowego i pozafinansowego organizaqi i w realizaqie zadah

Pub l i cznych.

2. W句t nie p6乞niej niZ do 31 maja zIozy Radzie sprawozdanie z realiza匂i Programu za

rok poprzedni.

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 10. Tworzenie Programu przebiega w nast?Pujacy spos6b:

1) w Biuletynie Infomapji Publicznej zanieszcza si? infomaqj? O roZPOCZ?Ciu prac nad

PrZygOtOWaniem Programu oraz moZliwosti przyslania przez podmioty Progranu og6lnych

PrOPOZyqii, kierunk6w oraz obszar6w dzialah do prQjektu Programu;

2) przeprowadzehie oraz przebieg konsultaQji prQjektu Progranu realizowany jest zgodnie z

uchwala Nr XXXIII/190/1 0 Rady Gminy KrzyZan6w z dnia 5 1istopada 2010 roku w sprawie

SZCZeg61owego sposobu konsultowania z organlZaqaml POZarZ雀dowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnofoi poZytku publicznego i o woIontariacie

pI句ekt6w akt6w prawa ml♀J SCOWegO W dziedzinach dotyczacych dzialalno§ci statutow匂tych

OrganlZaql;

3) po(鴫cie przez Rad? uChwaly w sprawie uchwalenia Progranu po zapoznaniu sie z

Wynikami konsultaqi i.

Tryb powolywania i zasady dziaIania komisji konkursowych do opiniowania ofert

W OtWartyCh konkursach ofert

§ 11. 1. Wqjt w drodze zarzadzenia powo坤e komi?je konkursowa w celu zaopiniowania

ZIoZonych ofe巾.

2. Komisja po zaopmlOWaniu ofert, PrZedstawia W句towi propozyq? PrZyZnania dotaqii.

3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja o wysokofoi przyznang

dotaqji dokonuje W句t.

4. Wyniki konkursu podaje si? do publicznej wiadomosti w Biuletynie Informaql

Publiczn匂oraz na tablicy ogIoszeh Urz?du Gminy.



Postanowienia kohcowe

§ 12. 1. Progran ma charakter otwarty. ZakIada mozliwo鐙uwzgl?dnienia nowych fom

wsp61pracy i doskonalenia tych, kt6re juZ zostaly okrestone.

2. Zlecenie realizaqii zadah publicznych podmiotom okre§lonym w Programie mo2e

nastapi6 w fomach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach szczeg6lnych.

3. Tryb pozyskiwania i spos6b wydatkowania stodk6w finansowych na realizapi?

Zadania publicznego okre§la ustawa.

種目三二_高言二
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci podytku

publicznego i o woIontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z p6Zn. zm.) organ stanowiqcy

sanorzadu terytorialnego uchwala roczny program wsp6書pracy z organizaqjani

pozarzadowymi oraz imymi podmiotani prowadz脅Cymi dzialalno§6 poZytku publicznego.

PrQjekt uchwaly w sprawie uchwalenia Progranu wsp61pracy Gminy KrzyZan6w z

organizaqjani pozarzadowymi oraz imymi podmiotani prowadz雀cymi dzialalno§6 poZytku

publicznego na 2020 rok zostal poddany konsultaqjom spolecznym zgodnie z uchwala Nr

XXXIⅡ/190/10 Rady Gminy KrzyZan6w z dnia 5 1istopada 2010 r. w sprawie szczeg61owego

sposobu konsultowania z organlZaqanl POZarZ担owymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustavy o dzialalnosti poZytku publicznego i o woIontariacie prQjekt6w prawa

ml♀)SCOWegO W dziedzinach dotycz脅cych dzialalno§ci statutowej tych organlZaql.

Program wsp6書pracy na 2020 rok stanowi dokunent’kt6ry okre§la m.in. cele, ZaSady’

przedmiot i fomy wsp61pracy’a takZe priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach

wsp61pracy gminy Krzy2an6w z organizapiani prowadzacymi dzialalno§6　poZytku

publicznego na rzecz jego mieszkahc6w w perspektywie rocznq.

Konsultaqje programu wsp61pracy przeprowadzono w teminie od dnia 1 9.09.20 1 9 r. do

dnia 26.09.2019 r.

W w/w teminie do Urz?du Gminy KrzyZan6w nie wpIyn?Iy zadne pisemne opmle W SPraWie

konsultowanego prQj ektu uchwaly.

W zwiazku z powyZszym prQjekt uchwaly przedkIada si? Radzie Gminy Krzy乞an6w.
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