Załącznik do
Uchwały Nr ……………
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia …………. 2020 r.
PROJEKT

Program współpracy Gminy Brańszczyk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2021

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Podstawą prawną „ Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” zwanego dalej Programem współpracy,
jest art.7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713) oraz art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.)
§2
1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
2) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację pozarządową w myśl
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.);
3) innych podmiotach – należy rozumieć przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.);
4) działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie
użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie;
5) dotacji – należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone na zadania zlecone do
realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art.151 ust. 1
oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 869 z późn. zm.);
6) otwartym konkursie ofert– należy przez to rozumieć konkurs, o którym mowa w art. 11
ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.);

7) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Brańszczyk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
8) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Brańszczyk;
9) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Brańszczyk;
10) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brańszczyk.

Rozdział II
Cele programu
§3

1. Celem głównym Programu jest lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie jakości życia
mieszkańców Gminy Brańszczyk poprzez realizację zadań publicznych gminy we
współpracy z organizacjami, poprzez:
1) umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje
otoczenie,
2) wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji, a tym samym właściwego
planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych,
3) tworzenie sprzyjających warunków do powstawania inicjatyw lokalnych, wparcia
aktywności obywatelskiej,
2. Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe programu obejmujące:
1) uzupełnianie działań gminy w zakresach nie obejmowanych przez struktury
samorządowe,
2) usystematyzowanie form i zasad współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego,
3) integrację podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,
4) racjonalizację kosztów działań i świadczenia usług poprzez m. in. społeczna pracę
wolontariuszy,
5) intensyfikację działań promujących Gminę,
6) kształtowanie właściwego, społecznie akceptowalnego zachowania dzieci i młodzieży,
7) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
8) podnoszenie jakości życia mieszkańców, pobudzanie ich do aktywności obywatelskiej
oraz zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu.

Rozdział III
Partnerzy Programu
§4

1. Ze strony Gminy w realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Gminy – w zakresie kreowania polityki społecznej oraz ustalania priorytetowych
zadań publicznych do wspólnej realizacji z organizacjami pozarządowymi,
2) Wójt – w zakresie realizacji tej polityki, współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, decydowania o przyznaniu im dotacji w ramach rocznego
programu współpracy i innych form pomocy,
3) Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – w zakresie
koordynowania

całości

współpracy,

inicjowania

wspólnych

przedsięwzięć,

utrzymywania bieżących, partnerskich kontaktów pomiędzy samorządem i organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, doradztwa oraz przygotowania projektów
rocznych programów współpracy,
4) Gminne jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami.
2. Ze strony organizacji pozarządowych i innych podmiotów, w realizacji programu
uczestniczą:
1) wszystkie organizacje i podmioty działające na terenie Gminy lub na rzecz jej
mieszkańców,
2) wszystkie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, wyrażające wolę
współpracy z Gminą
3. Bieżąca współpraca prowadzona jest za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy
w Brańszczyku odpowiedzialnych za poszczególne obszary współpracy oraz Koordynatora
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział IV
Zasady współpracy

§5
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się na
zasadach:
1) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz
umożliwieniu im realizacji zadań publicznych;

2) suwerenności stron – oznaczającej, że Gmina i organizacje podejmujące współpracę
zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie;
3) partnerstwa – oznaczającego, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowaniu
najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne
w tych procesach;
4) efektywności – w myśl, której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami do
efektywnej realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy,
opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zdania publicznego;
6) jawności i równego dostępu do informacji – zgodnie, z którą organy samorządu Gminy
udostępniają w sposób jawny i publiczny informacje o zamiarach i celach realizowanych
zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy
§6
W roku 2021 przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Priorytetowe zadania publiczne objęte programem
§7
W roku 2021 Gmina uznaje za priorytetowe zadania publiczne w zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7) ratownictwa i ochrony ludności,

Okres realizacji programu
§8
Program realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozdział VI
Formy współpracy
§9
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami może być
realizowana w formach - pozafinansowej oraz finansowej:
1) pozafinansowe formy współpracy to w szczególności:
a) informacyjno-promocyjne,
b) organizacyjne i szkoleniowe;
2) finansowe formy współpracy polegają na zlecaniu realizacji zadań publicznych, w oparciu
o art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy, w zakresie:
a) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
b) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na
finansowanie ich realizacji

Sposób realizacji programu
§ 10
1. Podstawową formą zlecania zadań publicznych przez Gminę Brańszczyk jest otwarty
konkurs ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ogłasza Wójt.
3. Informacje o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Gminy
2) w Biuletynie Informacji Publicznej
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
4. Umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną zawarte po
ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
§ 11
1. Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołuje Wójt.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele wskazani przez Wójta oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wskazani przez
organizacje pozarządowe lub inne podmioty nieuczestniczące w danym konkursie.
3. Członkowie komisji konkursowej na pierwszym posiedzeniu podpisują oświadczenia, iż nie
podlegają wykluczeniu w pracach komisji oraz wybierają spośród siebie przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego komisji.
4. Dla ważności posiedzenia komisji konieczna jest obecność, co najmniej 50% składu jej
członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
5. Komisja po zakończeniu prac sporządza protokół, wraz z podaniem wyników konkursu
który przedstawia Wójtowi.
Rozdział VII
Ocena realizacji Programu
§ 12
1. Wójt dokonuje na bieżąco kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego
organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi na zasadach określonych w ustawie.
2. Mierniki efektywności programu w oparciu o złożone sprawozdania przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty:
1) liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w danym konkursie,
3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w oparciu o otrzymaną dotację,
4) liczba organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów podejmujących zadania
publiczne na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o otrzymaną dotację,
5) liczba organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów podejmujących zadania
publiczne na rzecz społeczności lokalnej po raz pierwszy w oparciu o otrzymaną dotację,
6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację
poszczególnych zadań ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy,
7) liczba zadań zleconych w trybie art. 19 a ustawy,
8) liczba osób objętych działaniami oraz wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego
uczestnika.

3. Wójt składa Radzie Gminy oraz publikuje w BIP sprawozdanie z realizacji Programu,
przygotowane przez Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
w terminie do 31 maja 2021 r.

Rozdział VIII
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
§ 13
Planowana kwota przeznaczona na realizację Programu w roku 2021 wynosi 30 000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Rozdział IX
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji
§ 14
1. Program współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021 został opracowany po konsultacjach
przeprowadzonych w sposób określony w Uchwale Nr VII/24/11 Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
rocznych programów współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogły wnosić uwagi i propozycje w ciągu 14
dni od dnia ogłoszenia.
3. Po rozpatrzeniu uwag i propozycji projekt Programu przedstawiony został pod obrady Rady
Gminy.

