Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SKS.0050.96.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 02.10.2019 r.

Projekt

Program Współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.)

PRZEPISY OGÓLNE

§1 Ilekroć w Programie współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,
zwanym dalej Programem jest mowa o:
1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suchy Dąb,
2) Gminie – należy rozumieć Gminę Suchy Dąb,
3) organizacjach- rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,prowadzące działalności na
terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców,
4) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
5) konkursie- należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2 ustawy
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CEL WSPÓŁPRACY

§2 1.Celem głównym programu jest prowadzenie działań przez

organizacje pozarządowe

zmierzających do rozwoju Gminy Suchy Dąb i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez
zwiększenie swojego udziału we wprowadzaniu nowych rozwiązań i realizacji zadań społecznych.
2.Celami szczegółowymi są :
1) wzrost świadomości społecznej na temat działalności organizacji pozarządowych,
2) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju aktywności społecznej i rozwiązywania problemów
lokalnych,
3) działania na rzecz ochrony środowiska,pieczy nad zwierzętami i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
4) pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
5) pomoc mieszkańcom gminy, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i poprawa jakości ich życia
poprzez zaspokojenie ich potrzeb,
6) pomoc organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji zadań publicznych i pozyskiwania
środków zewnętrznych
ZASADY WSPÓŁPRACY

§3 Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest
prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców. Współpraca Gminy
Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego opiera się zasadach:
1) partnerstwa: dobrowolna współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w wypracowaniu
i rozwiązywaniu wspólnie określonych problemów i osiągnięciu wytyczonych celów. Samorząd
oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach nad strategicznymi dokumentami
dotyczącymi rozwoju Gminy;
2) pomocniczości: powierzanie przez Gminę organizacjom pozarządowym realizacji zadań własnych
oraz zapewnienie przez organizacje ich wykonania w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
Samorząd udziela pomocy organizacjom w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami
wspólnoty samorządowej;
3) suwerenności:władze Gminy respektują niezależność i podmiotowość organizacji pozarządowych.
Wykonując zadania na zlecenie samorządu organizacje powinny działać w ramach obowiązujących
przepisów, procedur i uregulowań prawnych;
4) efektywności: dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni
celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych
nakładów. Samorząd oczekuje od organizacji innowacyjnych projektów, rzetelnej realizacji przyjętych
zadań, wywiązywania się z zobowiązań merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych;
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5) uczciwej konkurencji - równy dostęp do informacji w zakresie wykonywanych działań zarówno przez
podmioty publiczne jak i niepubliczne oraz obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy
dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji w sprawie ich finansowania,
6) jawności - wszelkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są powszechnie
wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów
podejmowania decyzji.

PODMIOTY WSPÓŁPRACY, ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§4 1.Podmiotami współpracy są:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność obejmującą zadania gminy.
2) Wójt w zakresie:
a) wydawania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) delegowania pracowników poszczególnych referatów do wykonywania zadań w zakresie
współpracy,
c) dysponowania budżetem gminy,
d) ogłaszania otwartych konkursów ofert i ustalaniu komisji konkursowej,
e) nadzór nad realizacją powierzonych zadań publicznych
3) Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
a) przygotowanie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Suchy
Dąb,
b) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu,
4) pracownicy Urzędu Gminy w Suchym Dębie i GOPS w zakresie merytorycznie odpowiadającym
zakresom ich obowiązków:
a) określenie zadań publicznych przeznaczonych do realizacji w formie wsparcia lub powierzenia
w drodze otwartego konkursu ofert i kwot przeznaczonych na realizację tych zadań,
b) sporządzania umów z organizacjami, których oferty zostały wybrane w konkursie,
c) współpracy przy realizacji zadań oraz kontroli tych zadań.

§5 Zakres przedmiotowy programu obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy,
zmierzające do rozwoju gminy i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie
potrzeb społeczności w sferze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony zwierząt, kultury, sportu,
edukacji, turystyki i krajoznawstwa.

KATALOG PRIORYTETOWYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH DO UJĘCIA
W ROCZNYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY DĄB Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020
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§6
OCHRONA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM
1

Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin

2

Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

3

Promocja programów zdrowotnych i zdrowego trybu życia

POMOC SPOŁECZNA

1

Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób

2

Organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Suchy Dąb dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi

3

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu dla
mieszkańców gminy, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT

1

2

Opieka nad psami i kotami na terenie gminy– zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez wykonywanie
zabiegów kastracji i sterylizacji
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkół gminy Suchy Dąb na przykładzie form ochrony przyrody
i ekosystemów okolic gminy Suchy Dąb

KULTURA I SPORT
1
2

Organizacja imprez kulturalnych poprzez kultywowanie tradycji żuławskich na terenie Gminy Suchy Dąb

Rozwijanie wśród mieszkańców gminy zainteresowań kulturalnych i sportowych

EDUKACJA
1

Działania na rzecz dzieci i młodzieży poprzez wspieranie aktywności społecznej i promowanie idei
wolontariatu

2

Działania na rzecz kultywowania rozwoju więzi międzypokoleniowych

3

Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnym podczas ferii zimowych
i wakacji obejmujących różnorodne formy edukacji i rozwoju dzieci oraz młodzieży na terenie Gminy
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Suchy Dąb. W ramach tego zadania mogą być również realizowane jednodniowe wyjazdy m.in. do kina,
muzeum, teatru itp.
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
1

Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa

2.

Organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych

§ 7 Przedstawiony w § 6 katalog zadań publicznych realizowanych w roku 2020 nie wyklucza możliwości
powierzenia podmiotom Programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań Gminy.
Wójt Gminy po rozpoznaniu lokalnych potrzeb lub na wniosek organizacji pozarządowej może ogłosić
otwarte konkursy na wykonanie zadań w zakresie określonym w art.4 ust. 1 ustawy.

FORMY WSPÓŁPRACY
§8 1.Gmina podejmuje współpracę z organizacjami w formie:
1) zlecania realizacji zadania publicznego, na zasadach określonych w ustawie, w formach
powierzenia lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,
2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach
w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez: prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np.
organizacja imprez kulturalno-promocyjnych, dotyczących Gminy i regionu, imprez sportowych,
współorganizowanie konferencji itp.
3)

udzielanie

rekomendacji

organizacjom

współpracującym

z

gminą,

które

ubiegają

się

o dofinansowanie o z innych źródeł,
4) współdziałania z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
5) udzielania,w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego
w szczególności poradnictwa i doradztwa,
2. Przy współpracy finansowej preferowane będą projekty finansowane zewnętrznie (ze środków
pozabudżetowych)
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§9 1.Program współpracy z organizacjami na 2020 rok będzie realizowany poprzez:
1) otwarte konkursy ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie,
2) zakup usług dokonywany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o prawie zamówień
publicznych,
3) zlecenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych
w art.19a ustawy
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OKRES I ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 10 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok obowiązuje od
01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§11 Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu zostanie ściśle określona
w uchwale budżetowej na rok 2020.
SPOSÓB TWORZENIA, PRZEBIEGU KONSULTACJI I OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§12 1. Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres

jego

obowiązywania.
2. Za tworzenie programu i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik merytoryczny ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Konsultacje programu opierają się w szczególności na zasadach określonych w uchwale Nr
0007.XII.96.11 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 września 2011 roku w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego Gminy Suchy Dąb w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
4. Po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust.3, projekt programu wraz z uwagami
wniesionym przez uprawnione podmioty przedkładany jest Radzie Gminy Suchy Dąb w celu
uchwalenia.
§13 1. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie oceniana według
następujących mierników:
1) liczba otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,
4) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
5) liczba wniosków złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych bez otwartego konkursu
ofert,
6) liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert,
7) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych
2. Wójt Gminy Suchy Dąb składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia
31.05.2021 r.
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POWOŁYWANIE I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT
W OTWARTYCH KONKURSACH

§14 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Suchy Dąb w celu opiniowania ofert na
realizację zadania publicznego.
2. Organizacje zgłaszają kandydatów do składu komisji konkursowych.
3. W komisjach konkursowych mogą uczestniczyć specjaliści w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których dotyczy konkurs.
4. Jeden z przedstawicieli Wójta pełni funkcję przewodniczącego komisji, który kieruje pracami komisji,
ewentualnie zastępca przewodniczącego.
5. W przypadku nieobecności, któregoś z członków komisji posiedzenie odbywa się w pomniejszonym
składzie pod warunkiem,że obecna jest na posiedzeniu przynajmniej połowa składu komisji.
6. Z prac komisji sporządzany jest protokół pracy komisji konkursowej.
7. Zadaniem Komisji jest dokonywanie oceny ofert złożonych na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020 oraz przedstawienie Wójtowi opinii w sprawie wyboru ofert
oraz podziału środków finansowych. Wójt ostatecznie zatwierdza wybór podmiotów oraz wysokość
udzielonej dotacji.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organy administracji publicznej
mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych, będących
w zakresie tych organów. Współpraca ta może odbyć się w formie zlecenia realizacji zadań
publicznych lub na zasadach wzajemnego komunikowania się i informowania o planowanych
działaniach. Kolejną formą współpracy jest tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym.
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 cyt. ustawy.

Opracowany projekt programu współpracy będzie konsultowany w dniach 07.10.2019 – 20.10.2019
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