
Załącznik nr 1 do Zarządzenianr 6312019
Wójta Gminy Fatków
zdnia 23 października 2019 r.

Projekt Programu Współpracy Gminy Fałków z organizaciami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku ilublicznego na 2020 rok

Rozdział l.
Postanowienia ogólne

$ 1. Podstawą Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi dziatalność pozytku publicznego' Zwanego da|ej ,,Programem''' jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24kwietnia 2003r. odziałalności poĄĄkLr publicznego io wolontariacie (tj. Dz.IJ. z20|9r. poz.688zpoźn,
zm.).

s 2. 1. Ilekroó w programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę zdnia 24 kwietnia f003 r. o dziatalności poĄtku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. z2019 r. poz. 688 z poźn, zm.),

2) uchwale - rozumie się przez to uchwatę, do której załącznikiemjest niniejszy Program,

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Fałków,

4) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioĘ prowadzące
działalność pożytku publicmego, o których mowa w art' 3 ustawy,

5) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.219 ustawy zdnia 27 sierpnia 2a09 r, o finansach
publicznych (tj. Dz. U. zf019 r. poz. 869 z poźn. zm.),

6) konkursie - rozumie się przez to otwaĘ konkurs ofert' o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,

7) pracowniku merytorycznym _ rozumie się przez to pracownika uzgadniającego rózne działania z organizacjami
pozarządowymi w przedmiocie Programu i zajmujący się mer}torycznie zadaniami Programu'

2. Terminy uŻyte w $ 2 ust. l programu majątakŻe zastosowanie do zarządzeń Wójta Gminy, wydanych w celu
wykonania uchwaĘ.

Rozdział2.
Cele programu

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

$ 4. Cęl główny zostanie zrea|izowany poprzez następuj4ce cele szczegółowe:

1)zwiększanie świadomości społecznej, co do roli iudziahr podmiotów Programu wrozwiązywaniu problemów
lokalnych;

2) wspólne zaspokajanie potrzeb spotecznych mieszkańców Gminy;

3) promowanie społeczeństwa obyrvatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności |okalnych;

4) podnoszen ie w iedzy doĘ czącej funkcj onowan ia sektora pozarządowego.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

$ 5. Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:

l) pomocniczości i suwerenności stron - organy Gminy, respektują odrębnośó i suwerenność zorganizowanych
podmiotów, w tym naleŻących takze do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z podmiotami
Programu, atakże wspierają ich działalność oraz umoż|iwiają realizację zadań publicznych na zasadach
i w formie określonej w ustawie;

2) partnerstwa - Gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu
problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiąz1rvania oraz rea|izacji zadań publicznych, przez co
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oczekllje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze
wspótpracy;

3) efekĘwności - Gmina będzie dokonywała wyboru najbardziej efektywnego sposobu rea|izacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe, oczekując od organizacji sporządzania ofer.t zgodnie
z r,vymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadaryia, rzetelnej realizacji powierzonych zadan,
wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości;

4) uczciwej konkurencji - Gmina będzie równomiernie traktowata organizacje pozarządowe przy realizacji zadait
publicznych , ogłasza1ąc w tym Samym czasie takie same załoŻenia określające zadanie oraz stosrrjąc takie same
kryteria oceny zgłoszo nych ofert konkuruj ących podm iotów;

5)jawności - Gmina będzie dąĘła do tego aby wszelkie możliwości wspótpracy Zorganizacjami były
powszechnie wiadome, dostępne oraz jasne izrozvmiałe wzakresie stosowanych procedur ikry,teriów
podejmowania decyzji, jak również w obszarze zamiarów, ce[ów i środków przeznaczonych na realizację zadań
publicznych;

6) legalności - wszelkie działania organów Gminy oraz podmiotów Programu odby.wają się w granicach i na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy Programu i priorytetowe zadania publiczne

$ 6. Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu doĘczy sfery zadań publicznych, o których mowa
w art.4 ust. I ustawy.

$ 7. Prior1tetowymi zadantami publicznymi Gminy w 2020 roku są zadania z zakresu:

1 ) działalnoś ci na rzecz osób niepełnosprawnych;

2 ) przec iwd ziałania uzależnien iom i pato logiom społecznym ;

3) pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej s1tuacji zyciowej oraz wyrównywania szans
rych rodzin i osób:

4) nauki, szkolnictwa wyiszego, edukacji' oświaty i wychowania;

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

6) organizacji wolnego czasu i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieĘ

7) wspierania społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych;

8) wspierania przedsięwzięó artystycznych realizowanych na terenie gminy.

$ 8. wójt Gminy dokonrrje kontroli ioceny rea|izacji zadań z|econych, oftreślonych w s 7 na zasadach
określonych w ustawie, aw szczególności:

1) stanu realizacji zadania;

2 ) efektywnośc i, rzete lności i j akości wykonan ia zadania;

3) prawidłowości wykorzystania środków pubIicznych otrzymanych na realizacj ę zadania;

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

Rozdział 5.
Formy rvspółpracy

$ 9. Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu będzie prowadzona w formie finansowej oraz
pozafinansowej.

$ 10. Współpraca finansowa będzie prowadzona głównie poprzez zlecanie zadań pub|icznych w następLrjący
sposób:

'1. W trybie konkursowym określonym w ustawię:

1) powierzania wykonaniazadaniawrazz udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

2) wspierania wykonaniazadaniawrazz udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2" W trybie pozakonktrrsowym w sposób określony w art' 19a ustawy.
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3. Dotacje, o których mowa w ust. l i2, nie mogą byó wykorzystane na:

1) remonty bLrdynków' z wyjątkiem obiektów będących własnością Gminy,

?| zadania i zakupy inrłesrycyjne.

3) zakupy grtlntów.

4) działaIność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,

6) dziatalnośó polityczną.

$ 11. Współpraca pomiędzy Gminą i podmiotami Programu moze odbywaó się równiez w formię
pozafinansowej. w rym jako:

1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności:

l)Gmina będzie umieszczać iaktualizować najwaŻniejsze informacje doĘczące sektora pozarządowego na
stronię internetowej www.falkow. pl ;

2) podmioty Programu będą zobowiązane do niezwtocznej aktualizacji swoich danych, zwłaszcza dotyczących
zmian we władzach organizacji, danych teleadresowych, zmian statutowych niezbędnych do funkcjonowania
organizacji i sprawnego jej kontaktu zGminą1'

3) podmioty Programu mają możliwość informowania o realizowanych i planowanych działaniach na przyszĘ
rok kalendatzory, skladając odpowiednie pismo do Urzędu Gminy w Fałkowie do dnia 30 września w roku
obowiązy.rvan i a Pro gramu.

Zebrane informacje będą wzięte pod uwagę przy określaniu priorytetów na rok następny, zgodnie
zpotrzebamiGminy i możliwościamiorganizacyjnymi i finansowymi podmiotów.Programu;

4; projekĘ aktów normatywnych w dziedzinach doĘczących działalności statutowej podmiotów Programu będą
przedmiotem wzajemnych konsultacji, według zasad okreśIonych w Uchwale Rady Gminy w Fałkowie,
podjętej na podstawie ar1. 5 ust. 5 ustawy.

Rozdział 6.
Sposób, okres realizacji Programu i wysokość środków przewidzianych na jego rea|izację

$ 12. w sferze finansowej Program będzie realizowany poprzez zlecanie zadań publicznych w formie
powierzania lub wspierania ich wykonania wraz zudzieleniem dotacji, odpowiednio na finansowanie lub
dofinansowanie ich rea|izacji, przy czyrn zlecanie zadań nastąpi:

l) po przeprowadzeniu konkursu,

2) w trybie pozakonkursowym na wniosek podmiotu Programu, złoiony na podstawie art. 19a ustawy'

s 13. W sferze pozafinansowej Program będzie realizowany w sposób określony w $ 11

$ 14. Program obowi4zywać będzie lv okesie: od 1 sĘcznia do 31 grudnia 2020 roku.

s 15. l. Na realizację zadań publicznych objęĘch niniejszym Programem planLrje się przeznaczyó kwotę
w wysokości 50 000,00 zt (słownie: pięódziesiąt tysięcy złoĘch).

2. Srodki pieniężne określone w ust. 1 przeznaezone zostaną na zadania publiczne realizowane w ramach
konkursu ofert jak i w trybie bezkonkursowym.

Rozdział 7.
Powolywanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwarĘch konkursach ofeń

$ 16. 1. Komisję konkursową powotuje Wójt Gminy zarządzeniem. Wskład komisji konkursowej wchodzą
przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione wart.3 ust.3 ustawy zwyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty
vlymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

2. W skład komisji może zostać por,vołana zgłosem doradczym osoba posiadająca specjalistyczrią wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań ptrblicznych, których konkurs doĘczy'

3. Wójt ogłasza nabór na członków komisji konkursowej dla przedstawicieli podmiotów Programu.
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4. Informacja o naborze umieszczana jest na tablicy ogtoszeń UrzędLr Gminy w Fałkowie oraz na stronie
irrternetowej Urzędu.

5. Na podstawie zgłoszeń przygotowywana jest lista kandydatór,v.

6. Wójt powotuje swoich przedstawicieli oraz osoby reprezentujące podmioty Programu spośród kandydatów,
o których mowa w ust. 5, na członków komisji konkursowej w iiczbie co najmniej trzech.

7' Komisja konkursowa możze działaó bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w aft. 3 ust. 3, jezeli:

I) Żadna organizacja nie wskaze osób do sktadu komisji konkLrrsowej lub

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

3) wszystkie powotane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie aft. 15 ust. 2d lub
aft. 15 ust.2f Ustawy.

8. Zadaniem komisji konkursowej jest ocena ofertzłoŻonych przez podmioty Programu wwyniku ogłoszenia
konkursów.

9.Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa ocenia je pod względem merytorycznym iformalnym' aw
szczególności:

l ) mozliwość realizacji zadania przez podmiot Programu;

2) kalkulację kosztów reaIizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadanią

3) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych przez podmioty Programu, które w latach poprzednich realizowaĘ
zlecone zadania publiczne, biorąc pod trwagę rzetelność iterminowość oraz rozliczenie otrzymanych na ten cel
środków'

l0. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosqje się przepisy ustawy zdnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. IJ. zf0I8 r. poz. 2096 zpoźn. zm.) dotyczące
wyłączenia pracown ika.

11. Komisja wypracowuje swoje stanowisko wformie protokotu i przedstawia je wformie listy ocenionych
projektów wrazz proponowaną kwotą dotacji.

1 2. Protokół z prac komisj i jest jawny.

13. ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz zdecyzją owysokości kwoĘ przyznanej dotacji
dokonuje Wójt Gminy Fałków.

14.Informacje ozłoŻonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak równiez
o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań będą podane do publiqznej wiadomości w Biuletynie
lnformacji Publicznej orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie

Rozdział 8.
sposób tworzenia Programu oraz informacja o przebiegu konsultacji

$ 18. Roczny Program współpracy został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych na podstawie
Zarządzenia Nr63/2019 Wójta Gminy Fałków zdnia 23 października 20|9 r. w sprawie przeprowadzęnia
konsultacji projektu ,'Programu Współpracy Gminy Fałków zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działa|ność pozytku publicznego na 2020 rok'', zgodnię zzasadami określonymi
w Uchwale Nr XXXVIII|L46|20I0 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami poĄtku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 Lrst. 3 ustawy
zdnia 24kwietnia 2003r. odziatalności pozytku publicznego io wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach doĘczących działa|ności statutowej tych organizacji w gminie Fałków.

$ 19. Konsultacje zostĄ przeprowadzone Wterminie od 30 paździemika 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
w formie umieszczenia projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fałków, na stronie
internetowej Gminy Fałków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie.
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s20.w toku konsultacji, do projektu Programu niewniesiono uwag/wniesiono uwagi, które zostaĘ
opublikowane wpostaci protokołu zprzebiegu konsultacji wBiLrleĘnie Informacji Publicznej Gminy Fałków, na

stronie internetowej Gminy Fałków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fatkowie. Uwagi te zostaĘ tez
przedstawione w uzasadnieniu do w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 20l 9 rok.

$ 21. Na podstawie sprawozdania zrea|izac1L Programu. o.óny realizacji oraz po rrwzględnieniu wniosków od
podmiotów Programu, przygotow1'wany jest projekt rocznego Programu na rok następny.

Rozdzial9.

s 22. Wójt Gminy Fałków dokonqje ".:;:::';TJ:i"J#: - -dstawie danych dotyczących:

l) liczby ogłaszanych konkursów;

f) Iiczby zgłoszonych ofert na realizację zadania publicznego;

3) Iiczby ztoionych przez podmioty Programu wniosków o realizację zadań publicznych;

4)Iiczby organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart.3 ust.3 ustawy, które otrzymaĘ
dotacj ę na realizację zadania publicznego;

5) liczby zerwanych umów o dofinansowanie zadania publicznego;

6) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na zlecanie zadań publicznych;

7.) Iiczby konsultacji przeprowadzonych z podmiotami Programu w zakesie określonym w Ustawie.

t-t,/- ,.^,t'tt./tr-t tYlr

Lr'.
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