RABAI\gEEJSTil
W KOLBU$UOWEJ

Uchwala Nr XXXDU466|2L
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 25 listopada202lr.

w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organrzacjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i wolontariacie na 2022 rok

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorz4dzie gminnym
(D2.U.2021.0.1372 t.1) oraz art, 5, art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnofui
pozytku publicznego i wolontariacie (D2.U.2020.0.1057 tj.) Rada Miejska w Kolbuszowej
uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Uchwala sig roczny program j wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z

oryanizacjani

pozaruqdowymi na 2022 r., w brzmieniu ak w zalqcznilru do niniej szej uchwaly.

$ 2. Wykonanie

uchwaly powierzasig Burmistrzowi Kolbuszowej.

g 3. Uchwata wchodzi
przyjgty.

w

bycie z dniem podjgcia

i podlega ogloszeniu w spos6b zwyczajowo

RAEA hgEflS$KA

ZaNqcznik

do Uchwaly Nr XXXIXl466l2l
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia25 listopada 202t roku

w KOI-,ffiUS'Y&\IrEJ

PROGRAM WSP6I,PRACY
GMINY KOLBUSZOWA
z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA2022 ROK
POSTANOWIENIA OGOLNE
poZytku publicznego
$ 1. W Swietle art. 5 ust. I ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
i o wolontariacie (Dz.U .2020.0.1057 tD Organy administracji publicznej prowadzq dzialalnofid
w sferze zadah publicznych, o kt6rej mowa w art. 4, we wsp6lpracy organizaciami
pozaruqdovtymi oruz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzqcymi, odpowiednio
do terytorialnego zakresu dzialania organ6w administracji publicznej, dzialalnoS6 po2ytku

z

publicznego w zakresie odpowiadaj4cym zadaniom tych organ6w".
Gmina Kolbuszowa dqhqc do budowy spoleczeflstwa obywatelskiego oraz tJadqc nacisk na
organizacjami poZytku
nieustanny rozw6j dzialah lokalnych, vtyraha chgd wsp6lpracy

z

w

publicznego

sferze zadafi publicznych sluZ4cyoh zaspokojeniu zbiorowych potrzeb

mieszkaric6w.
Wsp6lpraca, o kt6rej mowa w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy prowadzona jest w oparciu o roczny
program wsp6lpracy uchwalany przez organ stanowi4cy jednostki samorz4du terytorialnego po
konsultacjach z organizacjami pozarzqdowymi oruz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3,
przeprowadzonymi w spos6b okreSlony w Uchwale Rady Miejskiej Nr LYIlIl627ll0 z drua

24 wrzesnia

z
o

2OlO roku

w

sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
organizacjami pozaruqdowymi i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego

dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej tych organizacji,
Zakres zadaipublicznych do wsp6tprucy zostaN okreslony w art. 4 ustawy.

w

Program okresla cele, zasady oruz formy wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami
pozwzqdowymi. Jednoczesnie wskazuje zakres przedmiotowy wsp6lpracy, priorytetowe zadania
publiczne oruz zal<Nadan4 wysokoSi Srodk6w przeznaczonych na jego rcalizacjg. Program
precyzuje r6wniez tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych powolywanych
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

$ 2. Ilekro6

w

programie wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa

z

organizacjami pozarzqdowymi

jest mowa o:

naleby przez to rozumied ustawg z dnia 24 ktNretnia 2003r.
po2ytku publicznego i o wolontariacie (D2.U,2020.0.1057 ti.);

a) ustawie

-

o

dzialalnoSci

rozumie sig przez to ,,Program Wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa
zOryanizacjatniPozaru4dowymi na rok 2022', o kt6rym mowa w art. 5 a ustawy z dnia24

b) programie

kwietnia 2003r, o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (D2.U,2020.0.1057 tj.);
c) organizacli pozarzqdowej - rozumie sig przez to oryanizacje pozarzqdowq w mySl art.

3

ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziaNalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (D2.U.2020.0.1057 ti.);
d) otwartym konkursie ofert - rozumie sig przez to konkurs, o kt6rym mowa w art. 1l ust. 2
org art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie (D2.U.2020.0.1057 ti.).
programu
l.Celem gl6wnym wprowadzenia programu wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z oryanizacjarri
pozuzqdowymi na 2022 rok jest wsp6lpraca z nimi poprzez wykorzystanie aktywnoSci
spolecznej w zaspokajaniu zbiorolvych potrzeb mieszkarlc6w Gminy Kolbuszowa, zwigkszenie
tdziahs mieszkaric6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w oraz prowadzenie bwdziej
efektywnychdzialafi fiarzeczmieszkarlc6wGminy.

$ 3. Cele

2. Cele szczeg6lowe:
a) podejmowanie dziaNahsluz4cych aktywizacji os6b starszych i niepelnosprawnych,
b) intensyfikacja dzialaiwychowawczychiarzecz dzieci i rrilodzie?y szkolnej,
c) dziaNaniaw zakresie sportu i rekreacji,
d) przeciwd zialanie bezrobociu,
e) promocja Gminy Kolbuszowa i wsp6lpracazzagranicq,
$ 4. Zasady wsp6lpracy

pozaru4dowymi odbywa sig na zasadach; r6wnego dostqpu
do informacji, pomocniczoSci, suwerennoSci stron, partnerstwa, efektywnoSci, uczciwej
konkurencj i i j awnoSci.
Wsp6lpraca Gminy

z oryanizaQani

$ 5. Przedmiot wsp6lpracY

przedmiotem wsp6lpracy wladzgminy Kolbuszowa zorganizacjanipozwz4dowymi jest:
rcalizacja zadahgminy okreslonych w ustawach,
podwy2szanie efektywnoS ci dzialahkierowanych do mieszkafc6w gminy,

o
o
o
o
o

tworzenie systemowych tozwiqzart wufunychproblem6w spolecznych,
okreSlanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania,
konsultowanie akt6w prawa miejscowego.

$ 6. Formy wsp6lpracy

Gmina Kolbuszowa rcalizqe zadaniapubliczne we wsp6lprucy z organizacjartripozarzqdowymi
W szczegllnoSci mohe odbywad sig ona w formach:
udzieleniem dotacji na
powierzania wykonywania zadah publicznych, wraz

z

o

finansowanie ich realizacji,

o

wspieranie wykonywania zadah publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich rcalizacji,
wsp6ldziatrania w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z innych 2r6del, w szczeg6lno6ci
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
u1yczaria bqd| wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynk6w
komunalnych oraz udostgpniania lokali na spotkania podmiot6w prowadz4cych
dziaNalno

SO

po

2ytku Publ i czne go,

o

promocji dzialalnoSci podmiot6w prowadzqcych dzialalnoS6 po2ytku publicznego,
na stronie internetowej GminY.

$ 7. Priorytetowe zadania publiczne:

r

w zakresie

i

pomocy osobom starszym niemaj4cym
zatrudnienia, otaz dzieciom i mlodzieiry szkolnej z rodzin patologicznych,
wielodzietnych, najubo2szych wychowuj4cych sig w warunkach niekorzystnych dla ich
rozwoju, ponadto lagodzenie skutk6w ub6stwa i pomoc w wyjSciu z trudnej sytuacji
Pomoc spoleczna

wspierania

Zyciowej.

o

o
o

Pomoc osobom niepetnosprawnym, w zakesie integracji tych os6b ze Srodowiskiem
ludzi zdrowych, oraz przystosowaniem ich do normalnego funkcjonowania
w spoteczno$ci lokalnej, onz upowszechnianie zdrowego trybu Zycia, wolnego od
patologii spolecznych.
DzialalnoSd na rueczintegracji i reintegracji zawodowej i spolecznej os6b zagroilonych
wykluczeniem spolec zfiym.
Kultura frzyczna i sport w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zar6wno
w6r6d dzieci mlodzie?y szkolnej, jak doroslych, poprzaz organizacje imprez
masowych, prowadzenie sekcji r62nych dyscyplin sportowych (m.in. pilka nozna, pilka
rEczna, koszyk6wka, siatk6wka, lekka atletyka, plywanie, brydL, szachy, karate,
badminton, tenis stolowy, sporty silowe), udostgpnianie teren6w odpowiednich do
txzqdzeh sportowych, tworzenie przyszkolnych miejskich
uprawiania sportu

i

i

i

o

.

i wiejskich klub6w sportowych.
Integracja wsp6lnot i spolecznoSci lokalnychprzez organizowanie i wsp6lorganizowanie
imprez okoliczno$ciowych, masowych, promowanie gminy poprzaz wsp6lpraca
z zespolanti ludowymi, instytucjami kultury, w tym r6wnie2 oryanizacji zrzeszajqcych
kombatant6w, ludzi zasluhonych w walce o niepodlegloS6 i emeryt6w, rencist6w oraz
inne dzialan ia z gminami p owiatu ko lbuszowski e go.
Wsp6lpraca z zagranicq, poprzez utrzymywanie stosunk6w migdzynarodowych ze
spolecznoSciami lokalnymi innych pafistw, zrzeszorlych w UE, oruz spozaUE

programu
Program wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa
$ 8. Okres realizacji

z

organizacjarri pozarz4dowymi
obowi4zuje w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r,

na rok

2022

realizacji programu
1. Realizacja zadania publicznego odbywa sig w trybie otwartego konkursu ofert, chyba,2e
przepisy odrgbne przewiduj4 inny tryb zlecania.
2. Oryanizacje pozaru4dowe mogq z wlasnej inicjatywy zloLy| gminie ofertg realizacji zadair
publicznych zgodnie z wt. 12 ustawy.
3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowoS6 z$oszonychzadahpublicznych, o kt6rych
mowa w ust.2 bior4c pod uwagg stopieri w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom
publicznym, zapewnienie wysokiej jakoSci wykonania danego zadania, dostgpno66 Srodk6w
finansowych na jego rcalizacjg oraz korzydci wynikaj qce z realizacji tego zadania ptzez
podmioty Programu.
$ 9. Spos6b

zlecenia realizacji zadafi publicznych podmiotom
prowadzqcym dzia\alnoS6 pozytku publicznego, Burmistrz Kolbuszowej opublikuje informacjq
o nim w:
Biuletynie Informacji Publicznej
na tablicy ogloszef w Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej.

4. Og1aszaj4c otwarty konkurs ofert w celu

o
.
.

5.

na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego.

Zadanie publiczne mo1e

byl

realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami

wynikaj4cymi z ustawy.
6. Dotacje, o kt6rych mowa w ustawie nie mogq by6 udzielane na:
dotowanie przedsigwzigl, kt6re s4 dofinansowywane z bud2etu gminy lub jego funduszy
celowych na podstawie odrgbnych przepis6w,
dzialalno 56 go spod ar czq p o dmiot6w prowadz4c y ch dziaNalno 36 po 2ytku publ i czne go,
udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

o
c
o
o

dzialalnoS6

politycznlircligijn4 w ramach mo2liwo6ci prawnych.

programu
$ 10. Wysoko5d Srodk6w ptzeznaczonych na realizacje
l. WysokoS6 6rodk6w przeznaczorra na rcalizacjg programu zostanie okre$lona w bud2ecie
Gminy Kolbuszowa na rok 2022, Wydatki zwiqzane z rcalizaq4 zadah, o kt6rych mowa
w programie nie mog4 przel<roczyd kwoty Srodk6w finansowanych zaplanowanych na ten cel
w budZecie na rok 2022.
2. Prognozowane Srodki na dotacje udzielane
w 2022 r. wynosz4: 845.000 zl.

na zadania realizowane ptzez

organizacje

programu oraz
$ 11. Spos6b oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia
przebiegu konsultacji

l.

Realizacja programu wsp6lpracy jest poddana ewaluacji maj4cej na celu oceng efektywnoSci
wykonania programu. Miemikami efektywnosci b9d4 w szczeg6lnosci:

o
o
.
o
o

liczbaotwartych konkurs6w ofert,
liczbaofefizNohonych w otwartych konkursach ofert,
liczba um6w zaw arty ch na rcalizacj g zadania pub liczne go,
liczbaum6w, kt6re nie zostaly zrealizowane, (rozwi1zane, zerwane lub uniewa2nione),
liczba organizacji pozaruqdowych realizuj4cych zadania publiczne w oparciu o Srodki
budzetowe,

o
.

\iczbawsp6lnie realizowanych zadah,
wysokoSci Srodk6w finansowych przezraczonych zbudhettt Gminy na rcalizacjq zadah
publicznych przez organizacj e;
liczby os6b, kt6re byly adresatami (beneficjentami) dziaNah publicznych realizowanych
przez organizacje;
2. Sprawozdanie zrcalizacji programu wsp6lpracy zarck2022Burmisttzprzedstawi Radzie
Miejskiej w terminie do 3l maja 2023 r. waz z wykazem organizacji, kt6rym zlecono
realizacjg zadafi publicznych w 2022 roku, zakresem zadari oraz wysoko6ci4 dotacji

o

przyznanychtymorganizacjomnarealizacjqzadafi .
3. Sprawozdanie, o kt6rym mowa w ust. 3, zostahie upublicznione na stronie internetowej
Urzgdu.

4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacji programu oraz po konsultacjach spolecznych
przeprowadzonych w spos6b zawaxty w odrgbnej uchwale Rady Miejskiej, przygotowywany
jest kolejny rcczrly program.
5. Roczny program wsp6lpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzajqcego
okres j ego

obowipywania.

$ 12. Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert
1. Komisje konkursowe powolywane sq w celu opiniowaniazlohonych ofert.
2. Komisje Konkursowe zloaone s4 z r6wnej liczby os6b reprezentuj4cych podmioty
prowadz4ce dziaNalnoS6 po2ytku publicznego oraz przedstawicieli Burmistrza, wybranych
spoSr6d czlonk6w Komisji do spraw wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi, oraz
przedstawiciele Rady Sportu. W sklad komisji konkursowej wchodz4 osoby wskazane pruez
organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wylqczeniem os6b
wskazanych przez organizacje pozwzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
bior4ce udzial w konkursie prowadzqce dzialalnoS6 poZytku publicznego. Komisja
konkursowa moae dzialadbezudziaNu os6b wskazanychptzez organizacje pozarz4dowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeheli
l) hadnaorganizacjanie wska2e os6b do skladu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezm4 :udzialttw pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj4 wyl4czeniu na podstawie
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
3. Przeprowadzona przez komisjg konkursow4 ocena ofert oruz propozycja rozstrzygnigcia
konkursu zostanie przedstawiona Burmistrzowi Kolbuszowej, kt6ry dokona ostatecznego
wyboru i zdecyduje o wysokoSci dotacji.

kt6re uzyskaj4 dotacjg, o wysokoSci dotacji oraz
o 'vqriznaczonych referatach Urzgdu Miejskiego do sprawowania kontroli merytorycznej
i finansowej nad rcalizacjq, zadah publicznych podejmuje Burmistrz Kolbuszowej w formie

4. Decyzjg

o wyborze podmiot6w,

zaruqdzeria o glaszaj qc j e :

a)
b)

5.

w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogloszeti wUrugdzie Miejskim w Kolbuszowej,
c) na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego.
W imieniu Burmistrza Kolbuszowej kontrolg meryloryczn4 finansow4 nad rcalizacjq
zadai publicznych przez podmioty prowadzqce dzialalnoS6 po2ytku publicznego sprawuj4
odpowiednie, wyznaczone zaruqdzeniem, o kt6rym mowa w pkt.4, referaty Urzgdu
Miej skiego oraz gminne j ednostki organizacyjne poprzez

i

o
o
o
.

Oceng sposobu rcalizacji zleconych zadai,

Egzekwowanie przestrzegania postanowiefizawafiych w Ustawie, umowach i Programie
wsp6tpracy z or ganizacj ami p ozaruqdowymi,
Analizg oceng przedktadanych przez podmioty prowadzQce dzialalnoS6 poZytku
publiczneg o rczliczef. i sprawozdafi,
Egzekwowanie od podmiot6w prowadz4cych dzialalnoii poZytku publicznego

i

wyjaSnief, zwrotu Srodk6w niewykorzystanych

lub

wykorzystanych

z umowQ.
PRZEW
Rady Miej

ACY
Kolbuszowej
AlcksanderWilk

.i

