
Zarządzenie Nr 4212017
Wójta Gminy Fałków

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Fałków
z organvacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok''

Na podstawie $ 4 Załączn|ka do Uchwały Nr XXXy1trIl246l2010 Rady Gminy Fałków z dnia
30 września 2010 r' w spIawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjamt
pozytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działa|ności pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów pIawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych działalności statutowej tych organtzacji w gminie
Fałkow Wojt Gminy Fałków zarządza, co następuje:

2.

1.

$ 1.

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji Z organ|zacjami pozarzqdov,rymi i innymi
podmiotami prowadzącynli działaInośc pozy.tku publicznego projektu Programu
współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2018 rok, zwanego
dalej ,,projektem programu'', stanowi4cego zaŁącznik nr 1 do niniejszego zatządzęnia.
Projekt plogramu wraz z informacj4 o konsultacjach zamiesZczony zostanie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej gminy Fałków'
3) na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Gminy w Fałkowię.

$2.
Konsultacje plzeprowadzone zostaną w terminie od dnia 19 października 2017 r. do dnia
3 listopada 2017 r.

s3.
1. Konsultacje przeprowadzone zostanq w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do

projektu programu.
2, Uwagi i opinie wtaz z uzasadnieniem proponowanych zmian na|eŻy składaó

w terminie wskazanym w $ 2 na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie
pok' 110 (I piętro) lub przesyłac za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
gminafa1kow@wp.p1. Formularz uwag stanowi załącznlk nr 2 do zaruqdzenia.

3. osob4 odpowiedzialną za plzeprowadzenie konsultacji jest pracownik na stanowisku
ds. administracyjnych i ewidencji ludności.

s4.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w aft. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poz1.tku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm)
prowadzące dziaŁa|nośó pozytku publicznego na terenie Gminy Fałków.

$s.
Zarządzenle wchodzi w Życie z dniem podpisania.

:.j'L



Zal4czn ik Nr 2 do Z'arzqdł'cnia N r .l2l20l 7 Wó ita crniny F.ałkÓw, z dn ia l 8 pazdziernika 20 l 7 r.

Frograrer wspótpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządswyrni oraz innynii
podmiotami prowadzącyłni działalność pożytku publicznego na 2018 rok

(projekt)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

$ 1. Podstawą programu wspótpracy gminy Fałków z organizacjami pozan4dowymi
oraz innymi podmiotami prowadz4cymi działalnośc pożytku publicznego' zwanego
dalej ,,Programem'', jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiętnia 20a3 roku o działalności
poiytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U, z fal6 r. poz. t81r7 z późn. zm,),

$ 2. 1. Ilękroó w programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 t, o działalnoŚci
pozytku publicznego i o wolontariacie ( (tj. Dz. U. z 2016 t. poz. I8I7 z późn.
zm.).,

2) uchwale _ rozumie się przez to uchwałę, do której załączttikiem jest niniejszy
Program,

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Fałków,

4) podmiotach Programu _ rozumię się przez to organizacje pozarz4dowe oraz innę
podmioty prowadz4ce działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ustawy,

5)dotacji rozumie się ptzęz to dotację wrozumięniu art.2I9 ustawy zdnia
27 sierpnia f009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. , poz.
1870 zpoźn. zm.),

6) konkursie - rozumie się prZęZ to otwarty konkurs ofert, o którym mowa art. 11,
ust.2iwart. 13ustawy,

7) pracowniku merytorycznym * rozumie się ptzez to pracownika uzgadniającego
rózne dział'ania z organizacjami pozaruądowymi w przedmiocie Programu
i zajmujący się merytorycznie zadaniami Programu.

2. Terminy uz1.te w $ 2 ust. 1 programu mają takie zastosowanię do zatz4dzert
Wojta Gminy, wydanych w celu wykonania uchwały.

Rozdział 2.

Cele programu

$ 3. Celem głównym Programu jest stworzenie korzystnych warunków współpracy
pomiędzy Gmin4 a podmiotami Programu dla zwiększenia skuteczności zaspokajania
zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy.

$ 4. Cel głowny zostanię ztęa|izowany poprzez następujące cele szczegółowe:



1. zwiększanie Św-iadomości społecznej. co do roii iudziafu podrniotów Programu
w rozwl4zywaniu problemów lokalnych;

2. wspólne zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkancow Gminy;

3'promclwanie spoteczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności
społeczności 1okalnych ;

4. podnoszenie wiedz y doty czącej funkcj onowania sektora p ozarządowe go.

Rozdział 3"

Zasady współpracy

$ 5. Wspótpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu opiera się na
następuj 4cych zasadach:

l) pomocniczości i suwerenności stron . organy Gminy, respektując odrębność i
Suwerenność zorganizowanych podmiotów, w tym nalezących takze do sfery zadait
publicznych i w takim zakręsie współpracują z podmiotami Programu, atakŻe
wspierają ich dziatalnośÓ oraz umozliwiają realizacj ę zadań publicznych na zasadach
i w formię określonej w ustawie,

2)partnerstwa . Gmina trakĘe organizacje pozarządowe jako równoprawnych
partnerow w dęfiniowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich
rozwiązywania oruz rea|tzacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji
pozarzqdowych aktywnego uczęstnictwa w realizacji form wynikających Zę
wspołpracy,

3) efektywności . Gmina będzie dokonywała wyboru najbardziej efektywnego
sposobu rea|izacji zadan publicznych ptzez organizacj e pozarządowe' oczękuj4c od
organizacji sporządzania ofert zgodnie zWmaganiami przedstawionymi
w specyfikacji zadania, tzete|nej realizacji powierzonych zadan' wywiązywania się
z obowiązków rozliczenia finansowęgo i sprawozdawczości,

4) uczciwej konkurencji . Gmina będzie rownomiernię traktowała organizacje
pozaru4dowę przy realizacji zadan publicznych, ogłaszając w tym samym czasie
takie samę zatoŻenia okreŚlające zadanie otaz stosując takie same krytęria oceny
zgłoszonych o fert konkuruj 4cych podmiotów,

5) jawności - Gmina będzie dąiyta do tego aby wszelkie mozliwości wspóĘracy
zotganizacjami byŁy powszechnie wiadome, dostępne oraz jasnę iztozumiatę
w zakresię stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również
w obszarze zamiarów, cęlów i środków ptzęznaęzonych na realizację zadait
publicznych, legalności . wszelkię działania organów Gminy oraz podmiotów
Programu odbywają się w granicach i na podstawie obowiązuj4cych przepisów
prawa.

Rozdział 4.

Zakres przedmiotorvy Programu i priorytetowe zadania publiczne

$ 6. Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu dotyczy sfery zadail
publicznych, o których mowa w art' 4 ust. 1 Ustawy.



$ 7. Friorytetowymi zadaniaini publicznyrni Gmin,v w 20 t 8 roku Są zadanta
z zakresu:

l) działalności na rzecz osób niepetnosprawnyĆh;

f) pr ze ciw dział'ania uzaIeznięni o m i p ato 1 o g i o m sp ot e c zny m ;

3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywania SZanS tych rodzin i osób;

4) nauki, szkolnictwawyŻszego' edukacji, oŚwiaty i wychowania;

5) wspierania i upowszechniania kultury ftzycznĄ;

6) organizacji wolnego czasu i aktywizacji społecznej dzieci i młodziezy;

7) wspierania społecznych, lokalnych inicj atyw kulturalnych,

8) wspierania przedsięwzięó artystycznych realizowanych na tęrenie gminy,

s 8. Wójt Gminy dokonuje kontroli ioceny realizacji zadan zleconych, określonych
w $ 7 nazasadach określonych w Ustawie' aw szczególności:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywnoś ci, rzetelności i j ako ści wykonani a zadania;

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na rea|izację
zadania',

4) prowadzen|a dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach
umowy.

Rozdział 5.

Formy współpracy

$ 9. Wspołpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu będzie prowadzona
w formie fi nansowej oruz pozafinansowej .

$ 10. Wspótpraca finansowa będzie prowadzona głównie poprzez zlecanię zadait
publicznych w następujący sposób:

1. W trybie konkursowym określonym w Ustawię:

1) powierzania wykonania zadania wraz Z udzięlęnięm dotacji na finansowanie jego
realizacji;

2) wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji;

2. W trybie pozakonkursowym w sposób określony w art. l9a Ustawy.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 i 2, nię mogą być wykorzystane na:

1) remonty budynków, z wyjątkiem obiektów będących własnością gminy,

2) zadania i zakupy inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,



1 ) dziaŁalnośÓ gospo dar czą.

5) pokrycię kosztór,v utrzymania biura podmiotór,v Programu,

6 ) dział'alność pol ity c zną.

$ 11. Wspotpraca pomiędz'v Gmin4 i podmiotami Programu moze odbywać się
ror.vniez w formie pozafinansor.vej" w tym jako:

1. wzajemne informor,vanie się o planoi,vanych kierunkach działalności:

1) Gmina będzie umieszczać i aktualizowac najr,vażniejsze informacje dotyczące
sektora pozarządowęgo na stronie internetowej www. falkow'pl ;

2) podmioty Programu będ4 zobowtązane do niezwłocznej aktualizacji swoich danych'
zwłaszcza dot;lczęcych zmian we 'uvtadzach organizacji, danych teleadresowych,
zmian Statutowych niezbędnych do funkcjonowania organizacji i sprawnego jej
kontaktu z Gminą;

3) podmioty Programu mają mozliwość informowania o planowanych i realizowanych
działaniach oruz potrzebach na przyszĘ rok kalendarzawy, składając odpowiednie
pismo do Urzędu Gminy w Fałkowie do dnia 30 września w roku obowiązywania
Programu.

Zebrane informacje będ4 wzięte pod uwagę przy określaniu priorytetów na rok
następny, zgodnie z potrzebami Gminy i możliwościami orgarńzacyjnymi
i ftnansowymi podmiotów Programu;

4) projekty aktów normaty\,vnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
podmiotów Programu będą przedmiotem wzajemnych konsultacji, wedfug zasaó^
okreŚlonych w Uchr,vale Rady Gminy i,v Fatkowie, podjętej na podstawie
art.5ust.5Ustawy.

Rozdział 6.

Sposób' okres realizacji Programu i wysokość środków przewidzianych na jego

realizację

$ 12. w sferzę finansowej Program będzie ręalizowany poptzez zlecanię zadai
publicznych w formie powierzania lub wspierania ich r.vykonanra wraz z udzieleniem
dotacji, odpo'uviednio na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji, przy czym
zlęcanie zadań nastąpi :

t) po przeprowadzeniu konkursu;

2) w Ębie pozakonkursowym na wniosek podmiotu Programu, złozonego na
podstawie art. 19a ustawy.

$ 13. W sferze pozafinansor'vej Program będzie realizowany w sposób określony
w$12.

$ 14. Program obowlązywac będzie w okresie; od 1 sĘcznia do 31 grudnia 20l"8 r.

s 15. 1. Na realizację zadan publicznych objęfych niniejszym Programem planuje się
pr7eznaczyĆ kwotę r'v wysokości 50 000'00 zt (słownie: pięÓdziesiąt tysięcy złotych).



2. Srodki pienięzne określone ''v pkt t ptzeznaczone zostaną na zadania publiczne
realizolvane \.v ramach konkr-rrsu ofert jak ilv trybie bezkonkursowym.

Rozdział,7.

Powot}rvanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwarĘch konkursach ofert

$ 1ó. l ' Komisję konkursor,v4 powołuje Wójt Gminy zatządzeniem. W sktad komisji
konkursowej wchodzą przedstar'viciele organu wykonawczego ataz osoby
reprezentujące organizację pozarządowe lub podmioty wymienione
r,v art. 3 ust' 3 ustawy zwyt4czeniem osob reprezentujących organizacje pazarządowe
lub podmioty wymienione lv art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

2' W skład komisji mozę zostaĆ por,vołana z głosem doradczym osoba posiadająca
specjalistyczną wiedzę w dziędzinie obejmującej zakres zadaft publicznych, których
konkurs dotyczy.

3' Wójt ogtasza nabór na członkÓw komisji konkursowej dla przedstawicieli
podmiotor,v Programu.

4' Informacja o naborze umieszczana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Fatkowie oraz na stronie internetowej Urzędu'

5. Na podstawie zgŁoszefiprzygotowywana jest lista kandydatów.

6. Wójt powołuje swoich przedstawicieli oraz osoby reprezentujące podmioty
Programu spośrod kandydatói,v, o których lnowa w ust. 5, na członków komisji
konkursowej w liczbie co najmniej trzech.

7' Komisja konkursowa moze dział'ac bez udziafu osób wskazanych przez
organizacj e pozaruądowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeLi:

I) iadna organizacja nie wskazę osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) r,vszystkie powotane w sktad komisji konkursowej osoby podlegaj4 wyłączeniu na
podstawie art. 15 ust.2d lub art. i5 ust.2f Ustawy.

B' Zadaniem komisji konkursowej jest ocena ofert zł'oionych przez podmioty
Pro-eramu w wyniku ogłoszenia konkursów.

9,Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa ocenia je pod względem
merytorycznym i formalnym. a \,v szczegolności:

1 ) mozlir,vość realizacj i zadanta przęt podmiot Programu;

2) kalkulację kosztow realtzacji zadania publicznego, w tym w odnięsięniu do zakresu
rzeczowego zadawa;

3) ana|izę i ocenę rcaIizacji zadań publicznych, które lv latach poprzednich realizowĄ
zlecone zadanta publiczne, biorąc pod uwagę rzętelność i terminowośó otaz
rozliczenie otrzvmanvch na ten cęl środkor,v'



10' Do czlonkolł.korrrisji konkurso.'vei biorących udziat w opinior,vaniu ofert stosuje

się przepisy Ustar,v,v z dnia l.l czerr,vca 1960 r' Kodeks postępowania
administracyjnego (tj' Dz. U' z201'6 poz. 23 .z późn, Zm,) dotyczące wyłączenia
pracownika.

11. Komisja wypracor,vuje swoje stanor,visko r,v formie protokołu i przedstawia je
w formie listy ocenionych projektów wtaz z proponowaną propozycj4 dotacji.

1 2' Protok ół z prac komisji jest j awn'v.

13' ostatecznsgo r,vyboru najkorzystniejszych ot-ęrt wraz zdecyzją owysokości
kwoty przyztanej dotacji dokonuje Wójt Gminy FałkÓw.

14' Informacje o ztoŻottych ofertach araz o ofertach niespełniajęcych wymogów
formalnych, jak rowniez o odmowię lub udzieleniu dotacji na realizację zadań będą
podane do publicznej wiadomości r,v Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie.

$ 17. Wzory dokumentow zwlqzanych zrca|izacj4 Programu określa
Rozporządzęnie Ministra Rgdziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2aś t. w sprawie wzorór,v ofert i ramolvych wzorów umów dotyczących realizacji
zaóafi publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadan (Dz. U. z2aI6 t.
poz. i300).

Rozdział 8.

Sposób tworzenia Programu oraz informacja o przebiegu konsultacji

$ 18. Roczny Program współpracy został opracowany po konsultacjach
przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 42l20I7 Wojta Gminy Fałków z dnia
18 paż'dziernika fafi r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu
współpracy Gminy Fałkow z otganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poiytku publicznego na 2018 rok'', zgodnie z zasadami
określonymi w Uchwale Nr Xxxuu246na|a Rady Gminy w Fałkowie z dnia
30 wrzęśnia f010 r. w sprawie szczegótowego Sposobu konsultowania z otganizacjami
pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziędzinach dotyczqcych działalności statutowej tych
organizacji w gminie Fałkow.

$ 19. Korrsultacje zostaĘ przepro\,vadzone w terminie od l9 paż,dzienika 20l7 r. do

3 listopada20IT r. w formie umieszczenia projektu Programu w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Fałków, na stronię internetowej gminy Fałkór,v otaz rla tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie.

$ 20. W toku konsultacji, do projektu Programu wniesionoinię wniesiono uwag'

$ 21. Na podstawie sprawozdanra z realizacji Programu, oceny realizacji onz po
urvzględnieniu wnioskÓr,v od podmiotÓw Programu. przygotowywany jest projekt
rocznego Programu na rok następny.



R.ozdział 9.

Ocena realizacji Prognarnu

$ 22. Wójt Gminy Fałkor,v dokonuje oceny realizacjt Programu na podstawie danych

dotyczących:

1) liczby ogłaszanych konkursów;

f) |iczby zgłoszonych ofert na realizacj ę zadanta publicznego;

3) liczby zŁozonych ptzez podmiofy Programu wnioskow o realizacj ę zadail,

publicznych;

Ą) |iczby organizacji pozarz4dowych otaz podmiotów wymienionych
w art' 3 ust. 3 Ustawy, ktorę otrzymały dotację narca|izacjęzadaniapublicznego;

5) liczby zerwanych umów o dofinansowanie zadania publicznego;

6)wysokośó środków finansowych przeznaczonych zbudzetu Gminy na zlecanie

zadan publicznych;

7) Iiczby konsultacji przeprowadzonych z podmiotami Programu w zakresie

określonym w Ustawię.

$ 23. wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu oraz publikuje
je w Biuletynie Informacji Publicznej w terminię do 31 maja2019 roku.



Załi1cznik Nr 2 t1o Zarzą zellia Nr .12120 l7 Wójta Gminy Fałków z dniłi l8 paździemike 20l7 r.

Komsultacje

Formularz uwag

m:

Imię i nazwisko

Nazwa organizacj i/instYucj a

ę.mail...'....

tel/fax........

[ ] - organizacja [ ] - osoba frzyczrta

obszarach dokumęntu:

projektm Prognanru Ęvspółpracy Grniny Fałtrów z organizacjami
pizarządowy rn i arar, i n raym i pod m iotami p rowadzącym i działalność

pożytku publicznego na 2018 rok.
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