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Uchwala ...,.,122

Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 24 listopadt2022r;

w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organtzacjami pozarz1dorvymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci porytku publicznego

i wolontariacie na 20?B rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(D2.U.2022.0.559 tj.) oraz ffi.5, art,5a ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzialalno6ci
poZytku publicznego i wolontariacie (D2.U.2022.0.1327 tj.) Rada Miejska w Kolbuszowej
uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Uchwala sig roczny program wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami
pozuzqdowymina2}23 r., w brzmieniu jak w zaN1czniku do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

$ 3. Uchwata wchodzi w ?ycie po 14 dniach od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Podkarpackiego.
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Zalqcznik
do UchwalyNr .

Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zdnia .....2022roku

PROGRAM WSPOI,PRACY
GMINY KOLBUSZOWA

z ORGANTZACJAMT POZARZADOWYMI NA 2023 ROK

POSTANOWIENIA OGOLNE

S 1. W Swietle art. 5 ust. I ustawy z dnia24kwietnia2}}3 r. o dziahalno5ci poZytku publicznego

i o wolontariacie (D2.U.2022.0.1327 ti.) Organy administracji publicznej prowadzq dzialalnofiC

w sferze zadart publicznych, o kt6rej mowa w art. 4, we wsp6lpracy z organizacjami

pozaruqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadz4cymi, odpowiednio
do terytorialnego zakresu dzialania organ6w administracji publicznq, dzialalnod6 poZytku

publicznego w zakresie odpowiadaj 4cym zadaniom tych organ6w".
Gmina Kolbuszowa dqzqc do budowy spoleczefstwa obywatelskiego oruz VJadqc nacisk na

nieustanny rczw6j dzialafi lokalnych, Wru\a chgd wsp6lpracy z organizacjami poZytku

publicznego w sferze zadafi publicznych slu24cych zaspokojeniu zbiorowych potrzeb

mieszkaric6w.

Wsp6lpraca, o kt6rej mowa w art. 5 ust. I cyt. ustawy prowadzona jest w oparciu o roczny
program wsp6lpracy uchwalany przez organ stanowi4cy jednostki samorz4du terytorialnego po

konsultacjach z organizacjami pozarz1dowymi oruz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3,

przeprowadzonymi w spos6b okreSlony w Uchwale Rady Miejskiej Nr LVIII/627110 z dnia
24 wrzeSnia 2010 roku w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z organizacjarni pozarz4dowymi i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego

w dziedzinach doty czqcych dzialalnoSci statutowej tych organ izacji.
Zal<res zadahpublicznych do wsp6lprucy zostaN. okreSlony w art.4 ustawy.

Program okre6la cele, zasady oraz formy wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjani
pozaruqdowymi. JednoczeSnie wskazuje zakres przedmiotowy wsp6tpracy, priorytetowe zadania

publiczne oruz zakJadan4 wysokoS6 Srodk6w przezrraczonych na jego rcalizacjg. Program
precyzuje r6wniez tryb powolywania i zasady dziaNania komisji konkursowych powotywanych

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

$ 2. Ilekrod w programie wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozaruqdov'rymi
jest mowa o:

a) ustawie - naLeZy przez to rozumie6 ustawg z dnia 24 kvrietnia 2003r. o dzialalnoSci

poZytku publicznego i o wolontariacie (D2.U .2022.0.1327 t j.);
b) programie rozumie sig przez to ,,Program Wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa

zOryanizacjami Pozaru4dowymi na rok 2023', o kt6rym mowa w art. 5 a ustawy z dnia 24

kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publioznego i o wolontariacie (D2.U.2022.0.1327 tj.);
c) organizacji pozarzqdowej - rozumie sig przez to organrzacje pozaruqdow4 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 (D2.U.2022.0J327 ti.);
d) otwartym konkursie ofert - rozumie siE przez to konkurs, o kt6r)4rl mowa w art. 11 ust. 2

oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (D2.U.2022.0.1327 ti.).

$ 3. Cele programu
l.Celem gl6wnym wprowadzenia programu wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z orgarizacjami

pozarz4dowymi na 2023 rok jest wsp6lpraca z nimi poprzez wykorzystanie aktywnoSci

spolecznej w zaspokajaniu zbiorolvych potrzeb mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa, zwigkszenie

tdzia\u mieszkaric6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w oraz prowadzenie bardziei

efektywnychdzialafi narzeczmieszkaric6wGminy.

2. Cele szczeg6lowe:

a) podejmowanie dzialaisluz4cych aktywizacji os6b starszych i niepelnosprawnych,

b) intensyfikacj a dzialai wychowaw czych La rzecz dzieci i rrilodzie?y szkolnej ,

c) dzialaniaw zakresie sportu i rekreacji,

d) przeciwd ziaNanie bezrobociu,

e) promocja Gminy Kolbuszowa i wsp6lpracazzagranicq,

$ 4. Zasady wsp6lpracy
Wsp6lpraca Gminy z organizacjami pozarz4dowymi odbywa sig na zasadach: r6wnego dostqpu

do informacji, pomocniczoSci, suwerennoSci stron, partnerstwa, efektywnoSci, uczciwej

konkurencj i i j awnoSci.

$ 5. Przedmiot wsp6lpracy
przedmiotem wsp6lpracy wladzgminy Kolbuszowa z organizacjamipozarz4dowymi jest:

o realizacja zadahgminy okreSlonych w ustawach,

o podwy2 szanieefektywnoSci dzialafikierowanych do mieszkaric6w gminy,

o tworzenie systemowych rozwi}zanwuhnychproblem6w spolecznych,

o okreslanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania,

e konsultowanie akt6w prawa miejscowego.

$ 6. Formy wsp6lpracy
Gmina Kolbuszowa realizuje zadaniapubliczne we wsp6lpracy z organizacjamipozarzqdolYymi

W szczeg6lnoSci mohe odbywa6 sig ona w formach:

o powierzania wykonywania zadah publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na

fi nansowanie ich realizacji,
e wspieranie wykonywania zadah publicznych, wtaz z udzieleniem dotacji rua

dofinansowanie ich realizacji,
o wsp6ldzialaniaw pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z innych 2t6del, w szczeg6lnoSci

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

o u1yczania bqd| wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynk6w

komunalnych oraz udostgpniania lokali na spotkania podmiot6w prowadz4cych

dziaNalno 36 P o 2Ytku Publ iczne go,



. promocji dziahalnoSci podmiot6w prowadz1cych dziaNalnoSd pozytku publicznego,

na stronie internetowej Gminy.

$ 7. Priorytetowe zadania publiczne:
o Pomoc spoleczna w zakresie wspierania i pomocy osobom starszym niemai4cym

zatrudnienia, oraz dzieciom i rrrtodzieiry szkolnej z rcdzin patologicznych,

wielodzietnych, najuboZszych wychowuj4cych 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 Zycia, wolnego od
patologii spolecznych.

o DziaNalnoS6 na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej os6b zagrozonych

wykluczeniem spolec znym.
o Kultura frzyczna i sport w zakresie upowszechniania kultury fizycznq i sportu zar6wno

w6r6d dzieci i mlodzie?y szkolnej, jak i doroslych, poprzez organizacje imprez
masowych, prowadzenie sekcji fiZnych dyscyplin sportowych (m.in. pilka nozna, pitka
rQczna, koszyk6wka, siatk6wka, lekka atletyka, plywanie, brydl, szachy, karate,
badminton, tenis stolowy, sporty silowe), udostgpnianie teren6w odpowiednich do

uprawiania sportu i vrzqdzeh sportowych, tworzenie przyszkolnych miejskich
i wiejskich klub6w sportowych.

o Integracja wsp6lnot i spolecznoSci lokalnychprzez organizowanie i wsp6lorganizowanie
imprez okolicznoSciowych, masowych, promowanie gminy poprzez wsp6lprac9

z zespolanri ludowymi, instytucjami kultury, w tym rlwnie? organizacji ztzeszqqcych
kombatant6w, ludzi zastuhonych w walce o niepodlegloSd i emeryt6w, rencist6w oraz
iwrcdzialaniazgminartipowiatukolbuszowskiego.

o DziatalnoS6 na rzecz os6b w wieku emerytalnym poprzezi wsparcia przeznaczonego dla
os6b samotnych lub os6b w rodzinach, kt6re z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagajq pomocy, a s4 jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie moze

zapevtnil;
o Podejmowanie dzialafi zwiqzanych z pomocq spolecznQ mai4ce na celu organizowanie

czasu wolnego osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kolbuszowa orv
zaspokajanie ich potrzeb, atakhe wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w Srodowisku

lokalnym.
o Wsp6lptaca z zagranicq, poprzez utrzymywanie stosunk6w migdzynarodowych ze

spoleczno6ciami lokalnymi innych paristw, zrzeszonych w UE, oraz spozaUB

$ 8. Okres realizacji programu
Program wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjari pozaru4dowymi na rok 2023

obowi4zuje w okresie od 01 .01.2023 r. do 31 J22023 r.

$ 9. Spos6b realizacji programu
1. Realizacjazadania publicznego odbywa sig w trybie otwartego konkursu ofert, chyba,2e
przepisy odrgbne przewidujq inny tryb zlecania.



2. Oryanizacje pozarz4dowe mog4 z wlasnej inicjatywy zlo2y6 gminie ofertg realizacji zaduh

publicznych zgodnie z art. 12 ustawy.

3. G.inu rozpatrulew trybie art.lzustawy celowoSd zgloszonychzadafipublicznych, 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

hnunro*yrh na jego realizaciq oraz korzySci wynikaj qce z realizacji tego zadarna przez

podmioty Programu.

4. Oglaszaj4c otwarty konkurs ofert w celu zlecenia rcalizacji zadah publicznych podmiotom
'proiadrq"ylm 

dzia\alnoS6 pozytku publicznego, Burmistrz Kolbuszowej opublikuje informacjq

o nim w:
o Biuletynie Informacji Publicznej

. na tablicy ogloszef wTJrzqdzie Miejskim w Kolbuszowej.

. na stronie intemetowej Urzqdu Miejskiego'

5. Zadaniepubliczne moke byt rcalizowane w ramach inicjatywy tokalnej zgodnie z zasadani

wynikaj4cymi z ustawY.

6. Dotacje, o kt6rych mowa w ustawie nie mog4 by6 udzielane na:

o dotowanie przedsigwziEl,kt6re s4 dofinansowywane z bud2etu gminy

celowych na podstawie odrqbnych przepis6w,

o dziaNalno s 6 go sp o d ar cz| p o dmiot6w pr ow adzqcy ch dzialalno 56 p o 2ytku publiczne go,

o udzielanie pomocy finansowej osobom frzycznymlub prawnym,

o dzialalnoSd polityczn4ircligijnQ w ramach mozliwosci prawnych'

o transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

o zaplaty kar, mandat6w i innych oplat sankcyjnych nalo2onych na klub sportowy lub

osoby w nim ztzeszone;

o zobowi qzaniaklubu sportowego z zaciqgnigtq poLyczki, kredytu lub

warto S ci owy ch, ot az ko szt6w ob slugi zadNnhenia;

o zobowi qzaniapowstale przeddniem udzielenia dotacji'

$ 10. wysokosd srodk6w pyzeznaczonych na realizacjg programu

i. WysokoS6 Srodk6w przeznaczota rta realizacjg progrtlmu zostanie okreSlona w budZecie

Gminy Kolbuszowa na rok 2023. Wydatki zwi}zane z tealizacjq zadah, o kt6rych mowa

w programie nie mogQ przelcroczyd kwoty srodk6w finansowanych zaplanowanych na ten cel

w budzecie na rok 2023.

2. prognozowane Srodki na dotacje udzielane na zadania realizowane przez otganizacie

w 2023 r. wynosz4: 845.000 zl.

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

przebiegu konsultacji
l. Realizacja programu wsp6lpracy jest poddana ewaluacji maj4cej na celu ocenq efektywnoSci

wykonania programu. Miernikami efektywnosci bgdq w szczeg6lnoSci:

. liczbaotwartych konkurs6w ofert,

o liczba ofert zNo?onych w otwartych konkursach ofert,

o liczbaum6w zaw arty ch na rcalizaq E zadania publicznego,

o liczbaum6w, kt6re nie zostaly zrealizowane, (rozwiqzaie,zerwarte lub uniewa2nione),

lub jego funduszy

wykupu papier6w



o liczba oryanizacji pozaruqdovtych realizui4cych zadania publiczne w oparciu o $rodki

budzetowe,

o liczhawsp6lnie realizowanych zadai,
o wysokoSci Srodk6w finansowych przeznaczonych z budzetu Gminy na rcalizacjg zadah

publ icznych pr zez or ganizacj e ;

c liczby os6b, kt6re byly adresatami (beneficjentami) dzialah publicznych realizowanych

przez organizacje;

2. Sprawozdanie z realizacji programu wsp6lpracy za rck 2023 Burmistrz przedstawi Radzie

Miejskiej w terminie do 31 mala 2024 t. wraz z Wkazem organizacji, kt6rym zlecono

rcalizacjg zadah publicznych w 2023 roku, zakresem zadari oraz wysokoSci4 dotacji
przyznarlychtymorganizacjomnarealizacjgzadafi .

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

4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacji programu oruz po konsultacjach spolecznych
przeprowadzonych w spos6b zawarty w odrgbnej uchwale Rady Miejskiej, przygotowywany
jest kolejny roczrry program.

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

okres jego obowipywania.

$ 12. Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Komisje konkursowe powolywane sQ w celu opiniowania zlolonych ofert.
2. Komisje Konkursowe ztohone sQ z r6wnej liczby os6b reprezentuj qcych podmioty

prowadz4ce dzialalnoSd poZytku publicznego oraz przedstawicieli Burmistrza, wybranych
spoSr6d czlonk6w Komisji do spraw wsp6lpracy z organizacjamipozarz4dowymi, oruzmogq
uczestniczy6 przedstawiciele Rady Sportu. W sklad komisji konkursowej wchodzq osoby

wskazane przez organizacje pozwz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

z vtylqczeniem os6b wskazanych przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, biorqce udziaN w konkursie prowadzqce dzialalnoS6 poZytku publicznego.

Komisja konkursowa mohe dziala| bez udzialu os6b wskazanych przez organizacje
pozaruqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeheli:

l) Zadnaorganizacjanie wskaZe os6b do skladu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezm4 udzialuw pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegajq wylqczeniu na podstawie

art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

3. Przeprowadzona przez komisjg konkursow4 ocena ofert oruz propozycja rczsttzygnigcia
konkursu zostanie przedstawiona Burmistrzowi Kolbuszowej, kt6ry dokona ostatecznego

wyboru i zdecyduje o wysoko6ci dotacji.

4. DecyzjE o wyborze podmiot6w, kt6re uzyskaj4 dotacjg, o wysokoSci dotacji oraz

o WzrLaczonych referatach Urzgdu Miejskiego do sprawowania kontroli merytorycznej

i finansowej nad rcalizacjq zadafi publicznych podejmuje Burmistrz Kolbuszowej w formie

zar zqdzenia o gjaszaj qc j e :

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicy ogloszeri wUrzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,
c) na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego.



5. W imieniu Burmistrza Kolbuszowej kontrolg merytorycznq i finansow4 nad rcalizaciq

zadai publicznych przez podmioty prowadzqce dziaNalnoS6 po2ytku publicznego sprawuj4

odpowiednie, .vqt:znaczone zaruqdzeniem, o kt6rym mowa w pkt.4, referaty Urzgdu

Miej skiego oraz gminne jednostki organizacyjne poptzezi

o OcenQ sposobu realizacjizleconych zadah,

o Egzekwowanie przestrzegania postanowiefizawartych w Ustawie, umowach i Programie

wsp6trpracy z or ganizacj ami p ozaru4dowymi,

o Analizg i oceng przedl<Ladanych przez podmioty prowadzqce dzialalnoS6 poZytku

publiczneg o rozliczef, i sprawozdari,

o Egzekwowanie od podmiot6w prowadz4cych dziaNalnofi| poZytku publicznego

wyjaSnieri, zwrotu Srodk6w niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie

z umowq.
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