
RADA MIEJSKA

Uchwala Nr XXVI1308120

Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 26 listoPada2020r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi

orai podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci porytku publicznego

i wolontariacie na 2021rok

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

1Oz.tl)OZOJll3 t.1) oraz art. 5, afi,5a ustawy z dnta 24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci

po2ytku publicznego i wolontariacie (D2.rJ.2020.0.1057 tj.) Rada Miejska w Kolbuszowej

uchwala, co nastgpuje:

$ l. Uclrwala siQ roczny program wsp6tpracy Gminy Kolbuszowa z organizaciamr

pozarzqdov,,ymi na 2021 r.,w brzmieniu jak w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

$ 3. Uchwatra wchodzi w Zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu w spos6b zwyczajowo

przyjEty.
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ZaNqcznik

do UchwalY Nr XXVIll308l20
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia26 1istoPada2020 tok's

PROGRAM WSP6LPRACY
GMINY KOLBUSZOWA

z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2021 ROK

POSTANOWIENIA OGOLNE

$ l. W Swietle art. 5 ust. 1 ustawy z dnia24kwietnia}}}3 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego

i o wolontariacie (D2.U.2020.0.1057 tj.) organy administracji publicznej prowadzq dzialalrcS'

w sferze zaduh publicznych, o kt6rej mowa w art. 4, we wsp6lpracy z organizaciarti

pozaruqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, ptowadzqcymi, odpowiednio

do terytorialnego zakresu dziaNania organ6w administracji publicznej, dzialalnosd po2ytku

publicznego w zakresie odpowiad aiqcym zadaniom tych organ6d'.

Gmina Kolbuszowa dq1qc do budowy spoleczefstwa obywatelskiego oruz l<Nadqc nacisk na

nieustanny rozw6j dzialai lokalnych, wyta4a ch96 wsp6lpracy z organizacjami poZytku

publicznego w sferze zadah publicznych sluz4cych zaspokojeniu zbiorowych pottzeb

mieszkaric6w.

Wsp6lpraca, o kt6rej mowa w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy prowadzona jest w oparciu o roczny

program wsp6lpracy uchwalany przez organ stanowiqcy jednostki samorzadu terytorialnego p_o

konsultacjach z organizacjami pozaruqdowymi oruz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3,

przeprowadzonymi w spos6b okreslony w Uchwale Rady Miejskiej Nr LVIII/627110 z dria

24 wzesnia 2010 roku w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania

z organizacjami pozaruqdovtymi i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego

w dziedzinach dotycz4cych dzialalnosci statutowej tych organizaci|

Zal,reszadafipublicznych do wsp6lpracy zostalokreslony w art. 4 ustawy'

program okresla cele, zasady oruz formy wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z otgarrrzaciani

pozaruqdowymi. Jednoczesnie wskazuje zakres przedmiotowy wsp6lpracy, priorytetowe zadania

publiczne onz zal<ladan4 wysoko$6 Srodk6w przeznaczonych na jego rcalizacig. Program

precyzuje r6wnie2 tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych powolywanych

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

$ 2. Ilekro6 w programie wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z otganizacjarri pozaru4dowymi

jest mowa o:

a) ustawie - nalehy przez to rozumie6 ustawg z dnia 24 kwietnia 2003t. o dzialalnoSci

poZytku publicznego i o wolontariacie (D2.U.2020.0.1057 ti');
b) programie rozumie sig przez to ,,Program Wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa

zorganizacjamiPozaru4dowymi na rok 2021", o kt6rym mowa w art. 5 a ustawy z dniaz4

kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontaiacie (D2.U.2020.0.1057 ti.);

c) organizacji pozarz4dowej - rozumie sig ptzez to organizacje pozatzqdow4 w mySl art' 3



ust' 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.IJ .2020.0. 1 057 tj.);
d) otwartym konkursie ofert - rozumie sig przezto konkurs, o kt6rym *o*u w art. 1l ust. 2
oraz art' 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno$ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (D2.U.2020.0.1057 ti).

$ 3. Cele programu
l'Celem gl6wnym wprowadzenia programu wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z organizaqami
pozaruqdowymi na 2021 rok jest wsp6lpraca z nimi poprzez wykorzystanie aktywno(ci
spolecznej w zaspokajaniu zbiorolvych potrzeb mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa, zwigkszenie
udzialu mieszkaric6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w oraz prowadzenie bardziej
efektywnych dziahxh na rzeczmieszkaric6w Gminy.
2. Cele szczeg6lowe:

a) podejmowanie dzialafislu24cych aktywizacji os6b starszych i niepelnosprawnych,
b) intensyfi kacj a dzialan wychowaw czy ch na r zecz dzieci i mlo dziezy szko lnej,
c) dziatania w zakresie sportu i rekreacji,
d) przeciwd zialanie bezrobociu,
e) promocja Gminy Kolbuszowa i wsp6lprac a z zagranicq,

$ 4. Zasady wsp6lpracy
wsp6lpraca Gminy z otganizacjami pozaru4dowymi odbywa sig na zasadach: r6wnego dostgpudo informacji, pomocniczoSci, suwerennoSci stron, partnerstwa, efektywno3ci, uczciwej
konkurencji i jawnoSci.

$ 5. Przedmiot wsp6lpracy
Przedmiotem wsp6lpracy wladzgminy Kolbuszowa z organizacjamipozuz4dowymi jest:o realizacjazadai gminy okreslonych w ustawach,

o podwyzszanie efektywnoS ci dziaNafikierowanych do mieszkaric6w gminy,o tworzenie systemowych rczwiqzah wuznychproblem6w spolecznych,o okreslanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania,
o konsultowanie akt6w prawa miejscowego.

$ 6. X'ormy wsp6lpracy
Gmina Kolbuszowa realizuje zadaniapubliczne we wsp6lpracy z organizacjamipozuzqdolvymi
W szczeg6lnoSci mohe odbywad sig ona w formach:

o powierzania wykonywania zadai publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
fi nansowanie ich r ealizacji,

t wspieranie wykonywania zadafi publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofi nansowanie ich r ealizacji,

o wsp6ldzialania w pozyskiwaniu $rodk6w finansowych z innych Lr6del,w szczeg6lnosci
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

o uzyczania bqdL wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynk6w
komunalnych oraz udostgpniania lokali na spotkania podmiot6w prowadz4cych
dzialalno SO p oZytku publi czne go,



. promocji dzialalnosci podmiot6w prowadzqcych dziaNalnofid poZytku publicznego,

na stronie internetowej GminY.

$ 7. Priorytetowe zadania publiczne;

o pomoc spoleczna w zakesie wspierania i pomocy osobom starszym niemajqcym

zatrudnienia, 016 dzieciom i rrrtodziely szkolnej z rodzin patologicznych,

wielodzietnych, najuboZszychwychowuj4cych sig w warunkach niekorzystnych dla ich

rozwoju, ponadto lagodzenie skutk6w ub6stwa i pomoc w wyjSciu z trudnej sytuacji

Zyciowej.

o pomoc osobom niepelnosprawnym, w zakresie integracji tych os6b ze Srodowiskiem

ludzi zdrowych, oraz przystosowaniem ich do normalnego funkcjonowania

w spolecznoSci lokalnej, oruz upowszechnianie zdrowego trybu ?ycia, wolnego od

patologii spotecznYch.

. Dzialalnosd na ruecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej os6b zagroZonych

wykluczeniem sPolec zrrym,

o Kultura frzyczna i sport w zakresie upowszechniania kultury ftzycznei i sportu zar6wno

wSr6d dzieci i rrrtodzie1y szkolnej, jak i doroslych, poprzez organizacje imptez

masowych, prowadzenie sekcji r62nych dyscyplin sportowych (m.in. pilka no2na, pilka

rQczfla, koszyk6wka, siatk6wka, lekka atletyka, plywanie, brydZ, szachy, karate,

badminton, tenis stolowy, sporty silowe), udostgpnianie teren6w odpowiednich do

uprawiania sportu i wzqdzei sportowych, tworzenie przyszkolnych miejskich

i wiejskich klub6w sPortowYch.

o Integracja wsp6lnot i spolecznoSci lokalnychprzez organizowanie i wsp6lorganizowanie

imprez okolicznoSciowych, masowych, promowanie gminy poprzez wsp6lpraca

z zespolami ludowymi, instytucjami kultury, w tym r6wnie2 oryanizacii zrzeszaj4cych

kombatant6w, ludzi zaslu1onych w walce o niepodlegloS6 i emeryt6w, rencist6w oraz

iwrcdzialaniazgminamipowiatukolbuszowskiego'
o Wsp6lptaca z zagranicq, poprzez utrzymywanie stosunk6w migdzynarodowych ze

spolecznogciami lokalnymi innych paristw, zrzeszorlych w UE, otaz spozaUE

$ 8. Okres realizacji Programu
program wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z orgarLizaciami pozarzqdowymi na rck 2021

obowipuje w okresie od 0l .01.2021r. do 3 1.12.2021 r.

$ 9. Spos6b realizacji Programu
1. Realizacj a zadania publicznego odbywa sig w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, 2e

przepisy odrgbne przewiduj4 inny tryb zlecania.

2. Organizacje pozaru4dowe mogq z wlasnej inicjatywy zloZyd gminie ofertg tealizacii zadair

publicznych zgodnie z att. 12 ustawy.

3. Gmina rozpatruje w trybie afi.l2ustawy celowoS6 zgloszonychzadahpublicznych, o kt6rych

mowa w ust.2 bior4c pod uwagg stopieri w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom

publicznym, zapewnienie wysokiej jakoSci wykonania danego zadania, dostgpnoS6 Srodk6w

finarso*ych na jego rcalizacjg oruz korzySci wynikaj qce z rcalizacii tego zadania przez

podmioty Programu.



4' oglaszq4c otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadafrpublicznych podmiotom
prowadzTcym dziaNalno$d po2ytku publicznego, Burmistrz Kolbuszowej opublikuje informacjg
o nirn w:

o Biuletynie Informacji publicznej

o na tablicy ogloszeri wtJrzgdzie Miejskim w Kolbuszowej.
o na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego.

5' Zadanie publiczne mohe byd rcalizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadarrri
wynikaj4cymi z ustawy.
6. Dotacje, o kt6rych mowa w ustawie nie mog4 by6 udzielane na:o dotowanie przedsigwzigl, kt6re s4 dofinansowywane zbudzetu gminy lub jego funduszy

celowych na podstawie odrgbnych przepis6w,
o dziatalno Si go spod ar czq po dmi ot6w pr ow adz1cy ch dzialalno S 6 po2ytku pub I i czne go,c udzielanie pomocy finansowej osobom frzycznymlub prawnym,
o dzialalnosd polityczn}ircrigijn? w ramach mo2liwo6ci prawnych.

$ 10. wysokosd srodk6w przezn czonych na rearizacig programu
1' Wysokosi Srodk6w przeznaczona na realizacjg p.og*, zostanie okreSlona w bud2ecie

Gminy Kolbuszowa na rok 2021. Wydatki zwiqzane z realizacjq zada1, o kt6rych mowa
w programie nie mogq ptzektoczyd kwoty Srodk6w finansowanych zaplanowanych na ten cel
w bud2ecie na rok 2021.

2' Prognozowane frodki na dotacje udzielane na zadania realizowan e przez organizacje
w 2021r. wynosz4: 884.000 zl.

$ 11' spos6b oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia program tt oraz
przebiegu konsultacji
1' Realizacja programu wsp6lpracy jest poddana ewaluacji maj4cej na celu oceng efektywnosci

wykonania programu. Miernikami efektywnosci bgd4 w szczeg6lno$ci:
o liczba otwartych konkurs6w ofert,
o liczba ofert zloilonych w otwartych konkursach ofert,
o liczba um6w zaw arty ch na r ealizacj g zadaniapublicznego,
c liczbaum6w, kt6re nie zostaNy zrealizowane, (rozwipzane,
o liczba oryanizacji pozarzqdowych realizuj4cych zadania

budzetowe,
c liczbawsp6lnie rcalizowanych zadah,
o wysokosci $rodk6w finansowych przeznaczonych zbudzetu

publ i cznych pr zez or ganizacj e ;

Gminy na realizacjg zadah

o liczby os6b, kt6re byly adresatami (beneficjentami) dzialafrpublicznych realizowanych
przez organizacje;

2' Sprawozdanie z rcalizacji programu wsp6lpracy za rck 2021 Bwmistrz przedstawi Radzie
Miejskiej w terminie do 31 maia 2022 r. waz z wykazem organizacji, kt6rym zlecono
realizacjE zadaa publicznych w 2O2l roku, zakresem zadarl oraz wysokosciq dotacji
przyznarLychtymorganizacjomnarealizacjgzadai.

3' Sprawozdanie, o kt6rym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie intemetowej
Urzgdu.

zerw arle lub uniewa2nione),
publiczne w oparciu o Srodki

4



4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacji programu oruz po konsultacjach spolecznych

przeprowadzonych w spos6b zawafiy w odrgbnej uchwale Rady Miejskiej, przygotowywany

jest kolejny roczny program.

5. Roczny program wsp6lpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzajqcego

okres jego obowiqzywania.

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

w otwartych konkursach ofert
1. Komisje konkursowe powolywane s? w celu opiniowania zlohonychofert.

2. Komisje Konkursowe zlohone sQ z r6wnej liczby os6b reprezentuj4cych podmioty

prowadz4ce dzialalnoSd 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 ptzez

organizacje pozwzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wylqczeniem os6b

wskazanych przez organizacje pozwzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

bior4ce udziaN w konkursie prowadzqce dzialalnoSd poZytku publicznego. Komisja

konkursowa moZe dziala| bez vdziahr os6b wskazanych przez organizacie pozarz4dowe lub

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ieheli
l) ?adnaorganizacjanie wskaze os6b do skladu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezm4 udzialu w 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. Przeprowadzofia przez komisjg konkursow4 ocena ofert oruz propozycja tozsttzygniqcia

konkursu zostanie przedstawiona Burmistrzowi Kolbuszowej, kt6ry dokona ostatecznego

wyboru i zdecyduje o wysoko$ci dotacji.

4, Decyzjg o wyborze podmiot6w, kt6re uzyskaj4 dotacjg, o wysokoSci dotacji otaz

o Wznaczonych referatach Urzgdu Miejskiego do sprawowania kontroli merytorycznej

i finansowej nad realizacjq zadah publicznych podejmuje Burmistrz Kolbuszowej w formie

zarz1dzenia o glaszaj 4c j e :

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicy ogloszeri wlJrzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,

c) na stronie internetowej Urzqdu Miejskiego.

5. W imieniu Burmistrza Kolbuszowej kontrolg merytoryczn4 i finansow4 nad rcalizacjq

zadan publicznych przez podmioty prowadz4ce dziaNalnoSi poZytku publicznego sprawuj4

odpowiednie, wyznaczone zarzqdzeniem, o kt6rym mowa w pkt.4, referaty Urzqdu

Miej skiego oraz gminne j ednostki organizacyj rre poprzezi

o OcenQ sposobu realizacji zleconych zadah,

o Egzekwowanie przestrzegania postanowiefizawartych w Ustawie, umowach i Programie

wsp6lpracy z or ganizaci ami p o zaru4dowymi,

o Analizg i oceng przedkladanych przez podmioty

publiczneg o rozliczef, i sprawozdari,

o Egzekwowanie od podmiot6w prowadz4cych

wyjaSnieri, zwrotu Srodk6w niewykorzystanych

z umow4.

prowadz4ce dzialalnoSd pozytku

dzialalnofi(, po2ytku publicznego

lub wykorzystanych niezgodnie
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