UCHWAŁA NR XLV/457/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na lata 2015-2019.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2, pkt. 15 w związku
z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594,
z późn. zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata
2015-2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Józef Wojtas

Id: 73A21D26-DD63-4079-B969-32EBA8823878. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/457/2014
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 13 listopada 2014 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZAKLICZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2015-2019
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. W celu kontynuacji dobrych doświadczeń dotychczasowej partnerskiej i efektywnej współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz realizując ustawowy obowiązek przyjmuje się niniejszy Program.
§ 2. 1. Program współpracy stanowi realizację zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą.
2. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zakliczyn
lub na rzecz jej mieszkańców.
3. Program realizuje cel strategiczny Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014-2020 pn.
„Poprawa jakości zarządzania, opartego na współpracy i wykorzystaniu zasobów”.
§ 3. W realizacji Programu uczestniczą:
1) Rada Miejska – w zakresie wyznaczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów
realizacji zadań publicznych,
2) Burmistrz Miasta i Gminy – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy
poszczególnym organizacjom w ramach ustalonych przez Radę Miejską priorytetów,
3) Urząd Miejski w Zakliczynie – jako jednostka wiodąca w realizacji programu współpracy,
4) Jednostki organizacyjne gminy – w zakresie spraw należących do ich kompetencji, a będących
przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5) Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej utworzenia – jako organ
konsultacyjny i opiniodawczy,
6) Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmujące do
realizacji zadania publiczne.
Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 4. Celem głównym programu jest kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego
w środowisku lokalnym.
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§ 5. Cele szczegółowe programu to:
1) wzmocnienie działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej,
2) tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw społecznych w gminie Zakliczyn,
3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie Zakliczyn,
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5) zwiększenie poziomu jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych Gminy
Zakliczyn.
6) wzrost efektywności działań kierowanych do społeczności lokalnej.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 6. Współpraca Gminy Zakliczyn z podmiotami programu odbywa się w oparciu o zasady:
1) partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie,
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów
ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych w partnerstwie z Gminą,
2) pomocniczości (subsydiarności) – zgodnie z którą, Gmina przekazuje organizacjom pozarządowym
kompetencje i środki do działania wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zaś organizacje te aktywnie
uczestniczą w określeniu zakresu współpracy i rzetelnej realizacji zadań publicznych,
3) efektywności – w myśl której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do
efektywnej realizacji zadań publicznych,
4) jawności działań – zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom
pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa
jest współpraca,
5) uczciwej konkurencji – co oznacza, że Gmina zlecać będzie wykonanie zadań publicznych w oparciu
o otwarte konkursy ofert,
6) suwerenności stron – która oznacza, że Gmina i organizacje pozarządowe realizując zadania
publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami i uznają niezależność od drugiej
strony.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 7. 1. Przedmiotem współpracy władz samorządowych Gminy Zakliczyn
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest:

z organizacjami

1) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
2) realizacja zadań Gminy w sferze pożytku publicznego,
3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych.
2. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, wymienionych
w § 9 niniejszego programu.
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Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 8. Gmina Zakliczyn realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w tym prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta
może odbywać się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań gminy na zasadach określonych w ustawie,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków,
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) tworzenia, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
5) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej
i wspólnej realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
6) udzielania pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań w sferze pożytku publicznego,
7) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali na działalność organizacji
pożytku publicznego,
8) promocji działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje,
9) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali krajowej
i międzynarodowej,
10) współorganizowanie konferencji i seminariów dla organizacji pozarządowych.
11) realizacji inicjatyw lokalnych, których zasady uregulowano w odrębnym akcie prawa miejscowego,
12) bieżącego współdziałania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej
utworzenia.
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 9. Program przewiduje w latach 2015-2019 priorytetowe dla Gminy Zakliczyn zadania publiczne,
które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, obejmujące zagadnienia:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
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6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11) ratownictwa i ochrony ludności;
12) promocji i organizacji wolontariatu;
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
Rozdział 7.
Okres realizacji programu
§ 10. Gmina Zakliczyn realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie wieloletniego programu
współpracy i działania te obejmują lata kalendarzowe 2015-2019.
Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
§ 11. 1. Program będzie realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy przez Urząd Miejski w Zakliczynie we współpracy
z jednostkami organizacyjnymi gminy Zakliczyn, w szczególności poprzez:
1) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego
realizacji,
2) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
3) wspólny udział w wykonywaniu zadań o charakterze pozafinansowym,
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, którego zasady
będą każdorazowo określane w regulaminie przyjętym zarządzeniem Burmistrza.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić również na podstawie odrębnych przepisów
przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.
4. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, Burmistrz uznając celowość realizacji tego zadania, może
zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, z pominięciem
otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, spełniającego łącznie
następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
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5. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne
będą każdorazowo określane w umowach.
Rozdział 9.
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 12. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaplanuje w każdym roku w uchwale budżetowej środki
finansowe na realizację programu współpracy.
2. Środki finansowe na realizację programu mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, co
znajdzie swoje odzwierciedlenie w uchwale Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie przyjęcia budżetu
Gminy Zakliczyn.
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu
§ 13. Gmina Zakliczyn w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym
wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
§ 14. 1. W ramach kontroli upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn pracownik
Urzędu Miejskiego w Zakliczynie lub jednostki organizacyjnej gminy może badać dokumenty i inne
nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
2. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty
i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
§ 15. 1. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
pracownikowi, zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń
wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań.
2. Urząd lub jednostka organizacyjna gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych
zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej
dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie
z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
§ 16. 1. Nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej
w Zakliczynie oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
2. Sprawozdanie stanowi formę okresowej, rocznej ewaluacji programu.
§ 17. 1. Wnioski płynące z kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego oraz okresowej,
rocznej ewaluacji posłużą Burmistrzowi Miasta i Gminy do analizy efektów programu, zaś organizacjom
do usprawnienia ich działalności, szczególnie w sferze kontaktów z samorządem lokalnym.
2. Ponadto – w razie konieczności – wnioski z kontroli będą podstawą do dokonania niezbędnych
zmian w zapisach programu w okresie jego realizacji lub posłużą zwiększeniu efektywności programu
współpracy uchwalanego na lata następne.
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Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
§ 18. Projekt programu współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata
2015-2019 powstał na bazie analizy sprawozdań z realizacji programu współpracy w Gminie Zakliczyn
w latach 2010-2013 oraz z uwzględnieniem wymogów prawa wynikających z ustawy.
§ 19. Założenia programu współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata
2015-2019 zostały opracowane zgodnie z uchwałą Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 20. Projekt Programu współpracy na lata 2015-2019 został poddany aktywnym formom konsultacji
społecznych,
w tym
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje zostały przeprowadzone w ramach projektu „Konsultacje społeczne w Gminie Zakliczyn”,
realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konsultacje przyjęły formę zebrań roboczych z udziałem ekspertów, przedstawicieli środowiska
samorządowego i pozarządowego, formę wysłuchania publicznego oraz zgłaszania uwag na internetowej
platformie konsultacji społecznych na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie: zakliczyn.pl.
§ 21. W wyniku analizy zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i propozycji zmian opracowano
ostateczną wersję Programu współpracy w celu podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Radę Miejską
w Zakliczynie.
Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 22. 1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy.
2. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele organu wykonawczego gminy,
2) reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. W pracach komisji mogą również uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Komisja konkursowa liczy nie więcej niż 4 osoby, w tym nie więcej niż 2 osoby reprezentujące
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.
6. Do zadań komisji konkursowych należy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
przeprowadzenie procedury konkursowej i przedłożenie wyników konkursów do zatwierdzenia
Burmistrzowi.
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7. Powołana komisja konkursowa opiniuje pod względem merytorycznym wszystkie oferty
konkursowe w terminie nie dłuższym niż 10 dni po upływie terminu składania ofert, określonym
w ogłoszeniu o konkursie ofert.
§ 23. Szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone
w regulaminie konkursu ofert, stanowiącym załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy,
o którym mowa w § 22 ust. 1.
§ 24. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji
dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
§ 25. Na podstawie rocznych sprawozdań z realizacji programu oraz po zebraniu uwag o jego
realizacji, przygotowywana jest pięcioletnia ocena ewaluacyjna programu, stanowiąca podstawę do
przygotowania programu współpracy na kolejny okres (roczny lub wieloletni).

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Józef Wojtas
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