
O G t O S Z E N I E

Na podstawie Uchwaty Mr XXXIII/190/10 Rady Gminy Krzyzanow z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie szczegotowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow

aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych organizacji {Dz.

Urz. Wojewodztwa iodzkiego Mr 368, poz. 3504)

zapraszam

do udziafu w konsultacjach, ktorych przedmiotem be_dzie projekt programu wspofpracy Gminy

Krzyzanow z organizacjami pozarza_dowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc

pozytku pubticznego na 2017 rok.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarzqdowych oraz podmiotow

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

prowadzqcych dziatalnosc na terenie Gminy Krzyzanow, w zakresie tresci projektu Uchwaty Rady

Gminy Krzyzanow w sprawie programu wspofpracy Gminy Krzyzanow z organizacjami pozarzqdowymi

oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2017 rok.

Konsultacje be.da_ przeprowadzone w dniach: 20.07.2016r. - 27.07.2016r.

Konsultacje be.da_ przeprowadzone w formie wyrazania pisemnych opinii przez organizacje i

podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

prowadza.ce dziatalnosc na terenie Gminy Krzyzanow.

Projekt Uchwaty Rady Grniny Krzyzanow w sprawie programu wspofpracy Gminy Krzyzanow z

organizacjami pozarza_dowymi oraz innymi podmiotami prowadza_cymi dziatalnosc pozytku

publicznego na 2017 rok zostanie zamieszczony na stronie BIP Urze_du Gminy Krzyzanow pod

adresem www.URkrzvzanow.bip.org.pl, na tablicy ogfoszeh w Urze,dzie Gminy Krzyzanow oraz

przestany znanym organizacjom pozarzqdowym.

Pisemne opinie w sprawie konsultowanego projektu nalezy sktadac w sekretariacie Urze_du

Gminy Krzyzanow do dnia 27.07.2016r.

Wyniki konsultacji zamieszczone be.dq na stronie BIP Urze_du Gminy Krzyzanow.

Wojt

mgr inz. Toma$z.J^kubowski

Krzyzanow, 2016.07.12.



UCHWALA - PROJEKT

RADY GMINY KRZYZANOW

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Programu wspolpracy Gminy Krzyzanow z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzijcymi dzialalnosc pozytku
publicznego na 2017 rok.

Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie
gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 239 i 395) Rada
Gminy uchwala, co nast^puje:

§ 1. Uchwala sie_ Program wspolpracy Gminy Krzyzanow z organizacjami
pozarzajdowymi oraz innymi podmiotami prowadza^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na
2017 rok, stanowia_cy zala_cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

mgr inz. Tnmaa Jakubowski
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Zala_cznik
do uchwaly nr
Rady Gminy Krzyzanow
z dnia r.

PROGRAM WSPOLPRACY GMINY KRZYZANOW Z ORGANIZACJAMI
POZARZADOWYMI ORAZINNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI

DZIALALNOSC POZYTKU PXJBLICZNEGO
NA 2017 ROK

Postanowienia ogolne
§ 1. Ilekroc w Programie jest mowa o:

1) Ustawie — nalezy przez to rozumiec ustawe_ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 239 z pozn. zm.);
2) Gminie — nalezy przez to rozumiec Gmine_ Krzyzanow;
3) Radzie — nalezy przez to rozumiec Rade_ Gminy Krzyzanow;
4) Wojcie — nalezy przez to rozumiec AVqjta Gminy Krzyzanow;
5) Programie — nalezy przez to rozumiec Program wspolpracy Gminy Krzyzanow z
organizacjami pozarzajdowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2017 rok;
6) podmiotach Programu — nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzajdowe oraz podmioty
prowadza_ce dzialalnosc pozytku publicznego. o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
7) dotacji — nalezy przez to rozumiec dotacj§ w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o fmansach publicznj^ch (tj. Dz. U. z2013r. poz. 885 zpozn. zm.);
8) konkursie — nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art. 11 ust.
2 Ustawy.

Cel glowny i cele szczegotowe Programu
§ 2. Celem glownym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomi^dzy

samorzajiem a podmiotami Programu.
§ 3. Celami szczegolowymi Programu saj

1) integracjapodrniotow realizujacych zadania publiczne;
2) poprawa jakosci zj'cia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkancow Gminy
Krzyzanow;
3) wzmocnienie potencjalu podmiotow Programu.

Zasady wspcilpracy
§ 4. Wspolpraca Gminy z podmiotami Programu opiera sie_ na nast^puja_cych zasadach:

1) pomocniczosci - Gmina moze powierzac podmiotom programu realizacj^ zadan
wlasnych, a podmioty programu zapewniajajego wykonanie w sposob ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy;
2) su^yerennosci stron - wspolpracuja_ce strony samodzielnie i vv sposob niezalezny
podejmuja^dzialania w zakresie wspolpracy;



3) partnerstwa - wspolpraca realizewana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotow
programu w rozeznawaniu i defmiowaniu problemow mieszkancow Gminy;
4) efektywnosci - polegajacej na wspolnym dajzeniu Gminy i podmiotow programu do
osi^gania najlepszych efektow w realizacji zadari publicznych;
5) uczciwej konkurencji - co oznacza konkurencje. zgodna_z uczciwymi zwyczajami
i prawem w dziedzinie wspolpracy w zakresie okreslonym ustawaj
6) jawnosci - zgodnie z ktora^Gmina udostejmia wspolpracujajcym z nimi organizacjami
informacji o zamiarach i celach realizowanych zadan publicznych, moga_cych stanowic
przedmiot wspolpracy oraz zapewnienie przejrzystosci procedur przyznawania dotacji.

Podmioty wspolpracy
§ 5. Podmiotami realizujajsymi wspolpracy sa_:

1) Rada i jej komisje wyznaczaja_kierunki polityki spolecznej gminy oraz okreslajq.
wysokosc srodkow przeznaczonych na dofinansowanie przedsi^wzi^c realizowanych
przez podmioty Programu;
2) Wojt-podejmuje decyzje o priorytetach wspolpracy z podmiotami Programu, oglasza
otwarte konkursy na realizacj^ zadari skierowanych do podmiotow Programu, dysponuje
srodkami w ramach budzetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach pomocy
poszczegolnym podmiotom Programu;
3) Organizacje realizuja_ce zadania publiczne dla mieszkancow Gminy lub na jej terenie bez
wzgle_du na siedzib^ organizacji;
4) Podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o dzialalnosci pozj'tku publicznego
i o wolontaxiacie.

Zalcres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne
§ 6. 1. Obszar wspolpracy Gminy i podmiotow Programu obejmuje sfer? zadan

publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Jako zadania priorytetowe Gminy w 2017 roku okresla si§ zadania o charakterze
gminnym, mi^dzygminnym. lokalnym, powiatowym. wojewodzkim z zakresu:
1) kultury fizycznej i sportu:

a) zadania zwi^zane z organizacja^ imprez sporto\V}7ch,
b) upowszechnianie kultury fizycznej w srodowisku dzieci i mlodzie±y,
c) upowszechnianie kultury fizycznej osob niepelnosprawnych (organizowanie treningow

i festynow sportowo — rekreacyjnych),
d) dzialania na rzecz poprawy gminnych obiektow sportovv^'ch;

2) turystyki i prornocji:
a) zadania zwiqzane zpromocja_walorow Gminy (wystawy, konkursy wiedzy o walorach

regionu, publikacje),
b) zadania zwia_zane z rozwojem szlakow turystycznych oraz organizacja^ innych zadan

promuja_cych walory Gminy,
3) kultury, sztuki i edukacji:

a) promowanie i prezentowanie tradycji narodo\vych oraz regionalnych,
b) wspieranie zespolow artystycznych kultywujajcych tradycje lokalne,
c) prezentacja i promocja osia_gni^c oswiatowych, projektow i programow inwestycyjnych,



4) pomocy spolecznej:
a) przeciwdziaianie bezrobociu, aktywizacja zawodowa i spoieczna,
b) wspieranie osob o niskim statusie materialnym,
c) pomoc osoboin i rodzinom w sytuacji kryzysu,
d) wspieranie dziatan prowadzonych na rzecz przeciwdziatania przemocy w rodzinie,
e) dziatania w zakresie proiilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, promocja

trzezwego stylu zycia,
f) pozyskiwanie i dystrybucja zywnosci,

5) wypoczynku dzieci i mlodziezy:
a) organizacji wypoczynku zimowego,
b) organizacji wypoczynku letniego,

6) promocji ochrony zdrowia:
a) wsparcie projektow z zakresu oswiaty prozdrowotnej,
b) wspieranie dzialan majacych na celu promocj^ zdrowego trybu zycia,
c) dzialania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
d) pomoc osobom chorym, niepeinosprawnym oraz ich rodzinom,

3. Wqjt moze, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyc list^ zadan realizowanych
w 2017 roku, po zasi^gni^ciu opinii komisji Rady Gminy i uzgodnieniu
z zainteresowanymi organizacjami.

Formy wspdlpracy i sposob realizacji programu
§ 7. Wspolpraca Gminy z podmiotami Programu moze miec nast^puja^ce formy:

1) wzajemne informowanie si^ o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoMzialania
w celu zharmonizowama tych kierunkow;
2) powierzenie wykonania zadari publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
3) wspieranie wykonywania zadan publicznych poprzez udzielenie dotacji na
do finansowanie ich realizacji.,
4) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do ich dziaialnosci, projektow
aktow prawa miejscowego w sprawach dotyczapych dziaialnosci statutowych tych
organizacji;
5) wzajemne informowanie podmiotow Programu o doswiadczeniach i osi^gni^ciach;
6) inicjowanie lub wspolorganizowanie szkolen podnoszq.cych jakosc pracy organizacji
w sferze zadari publicznych;
7) inne formy wsparcia moga_ obejmowac, w szczegolnosci:
a) udzielanie pozyczek, gwarancji, por^czefi organizacjom pozarzadowym na realizacj^
zadan ze sfery pozytku publicznego,
b) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkan np. nieodplatnego udost^pniania
lokalu, srodka komunikacji, naglosnlenia itp.,
c) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu srodkow finansowych na realizacj^ zadari
publicznych z innych zrodel niz dotacja Gminy,
d) przystejowanie Gminy do partnerstwa w projektach kierowanych przez podmioty
Programu do funduszy europejskich lub innych.



Finansowanie Programu i okres realizacji
§ 8. 1. W 2017 roku na fmansowanie realizacji zadari publicznych obje_tych niniejszym

Prograrnem przeznacza sie_ srodki w wysokosci zabezpieczonej w budzecie gminy na 2017
rok.

2. Realizacjaprogramunastejpowacb?dzie w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Sposob oceny realizacji Programu
§ 9. 1. Miernikiem efektywnosci Programu b?da_uzyskane informacje dotycza^ce

w szczegolnosci:
1) liczby ogloszonych otwartych konkursow ofert;
2) liczby ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert, w tyrn liczba organizacji;
3) liczba zawartych umow na realizacj? zadania publicznego, w tym liczba organizacji;
4) liczby umow, ktore nie zostaiy zrealizowane lub zostaly rozwiajzane z przyczyn zaleznych
od organizacji;
5) liczba umow zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym liczba organizacji, ktore
wysta_pily z wnioskiem;
6) wielkosc grupy odbiorcow zrealizowanych zadan;
7) wielkosc wlasnego wkladu fmansowego i pozafmansowego organizacji w realizacj? zadan
publicznych.

2. Wojt nie pozniej niz do 31 maja zlozy Radzie sprawozdanie z realizacji
Programu za rok poprzedni.

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
§ 10. Tworzenie Programu przebiega w nastejmja_cy sposob:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza si^ informacj§ o rozpocz^ciu prac nad
przygotowaniem Programu oraz mozliwosci przyslania przez podmioty Programu
ogolnych propozycji, kierunkow oraz obszarow dzialan do projektu Programu;
2) przeprowadzenie oraz przebieg konsultacji projektu Programu realizowany jest zgodnie
z Uchwala_ nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Krzyzanow z dnia 5 listopada 2010 roku
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarza^dowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczajrych
dzialalnosci statutowej tych organizacji;
3) podj^cie przez Rade_ uchwaly w sprawie uchwalenia Programu po zapoznaniu si?
z wynikami konsultacji.

Tryb powoJywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

§ 11. 1. Wojt w drodze zarzajdzenia powoluje komisj? konkursowa_ w celu
zaopiniowania zlozonych ofert.

2. Komisja po zaopiniowaniu ofert, przedstawia Wojtowi propozycj? przyznania dotacji.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja_ o wj'sokosci

przyznanej dotacji dokonuje Wojt.
4. Wyniki konkursu podaje si? do publicznej wiadomosci w Biuletynie Informacji



Publicznej oraz na tablicy ogtoszen Urz^du Gminy.

Postanowienia koricowe
§ 12. 1. Program ma charakter otwarty. Zaklada mozliwosc uwzgl^dnienia nowych

form wspolpracy i doskonalenia tych, ktore juz zostaly okreslone.
2. Zlecenie realizacji zadan publicznych podmiotom okreslonym w Programie moze

nastajMc w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach szczegolnych.
3. Tryb pozyskiwania i sposob wydatkowania srodkow finansowych na realizacje

zadania publicznego okresla ustawa.

mgrinz. Tomasz. akubowski


