PROJEKT
UCHWAŁA nr ………………
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
z dnia …………………………
w

sprawie

przyjęcia

Programu

współpracy

Gminy

Bardo

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)
Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa wykonywane przez Gminę Bardo działania w zakresie realizacji
zadań publicznych.
2. Uchwalony niniejszą uchwałą Program współpracy Gminy Bardo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obowiązuje
od dnia wejścia w życie uchwały do 31 grudnia 2019 r.
§ 2. Uchwala się Program współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w brzmieniu:
PROGRAM WSPÓŁPRACY
§ 3. Przyjmując niniejszy program Rada Miejska w Bardzie deklaruje wolę współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4. Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o:
1. Gminie – rozumie się przez to Gminę Bardo,
2. Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Bardzie,
3. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Bardzie,
4. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Bardo,
5. Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t . (Dz.U. z 2016 r. poz.1817),
6. Udziale środków własnych - rozumie się przez to środki finansowe, nie pochodzące
z budżetu Gminy, przeznaczone na realizację zadania, o którego wsparcie finansowe
organizacja pozarządowa lub podmiot się ubiega.
7. Programie – rozumie się Program współpracy Gminy Bardo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
§ 5. Celem głównym Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz
budowanie tożsamości regionalnej.

§ 6. Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie efektywności działań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
społecznych dzięki wspólnej ich realizacji,
2. Uzupełnienie tych obszarów działań Gminy, które nie są realizowanie przez gminne
jednostki organizacyjne,
3. Pobudzanie aktywności w życiu społecznym,
4. Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym
a administracją samorządową,
5. Promocja organizacji pozarządowych i wspieranie ich inicjatyw.
§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się na
zasadach: 1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom
pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest
niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
2) suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów
realizujących Program, w granicach przyznanych przez prawo;
3) partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku,
zaufaniu i uznaniu równorzędności stron;
4) efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie
określonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz
minimalizacji kosztów z tym związanych;
5) uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich
stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań (w szczególności
dotyczących zlecania zadań publicznych) w sposób transparentny i przejrzysty
6) jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz
dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach
finansowych, wewnętrznych zmianach itp.;
7) równości szans – dążenie do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych
oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji.
§ 8. Planowana wysokość środków na realizację programu wynosi 210.000,00 zł.
Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu zawierać
będzie uchwała budżetowa na 2019 rok.
§ 9. Partnerami Gminy mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmując
działania, realizują zadania Gminy, wynikające z odrębnych przepisów.
§ 10. W roku 2019 założonymi celami priorytetowymi dla Gminy Bardo będą następujące
zadania:
a) Upowszechnianie kultury fizycznej.
W szczególności wspierane będą:
- działania popularyzujące różne dyscypliny sportu i rekreacji,
- działania nastawione na popularyzację aktywności dzieci i młodzieży,

- działania dotyczące organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
- stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin.
b) Promocja zdrowia i przeciwdziałanie schorzeniom cywilizacyjnym.
W szczególności wspierane będą:
- działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia (organizacja
warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży, poświęconych zagadnieniom
profilaktyki i uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków oraz zapobieganiu
urazom i wypadkom),
- promocja zdrowego stylu życia (organizacja warsztatów i imprez propagujących
zasad zdrowego żywienia oraz znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka)
- działania rehabilitacyjne po przebytych operacjach
c) Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie uzależnień.
W szczególności wspierane będą:
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
problemami społecznymi,
- profilaktyka i edukacja zdrowotna w zakresie uzależnień,
- edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży, mające na celu poprawę ich
bezpieczeństwa,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym
d) Prowadzenie działalności uspołeczniającej i integrującej środowisko osób
niepełnosprawnych.
W szczególności wspierane będą:
- organizacja imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych
(z mieszkańcami Gminy),
- kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności
e) Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy oraz włączanie ich do działań
o charakterze proekologicznym.
W szczególności wspierane będą:
- organizowanie konkursów wiedzy, warsztatów, wystaw i prelekcji o tematyce
ekologicznej,
- opracowanie i druk wydawnictw o tematyce ekologicznej.
f) Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa
kulturowego.
W szczególności wspierane będą:
- organizacja wydarzeń kulturalnych, a w szczególności: koncertów, przeglądów,
konkursów, wystaw, warsztatów teatralnych, muzycznych,
- kultywowanie lokalnej tradycji,
- opracowywanie i druk wydawnictw poświęconych walorom historycznym,
kulturalnym i krajobrazowym Ziemi Bardzkiej.

§ 11. 1. Zakres przedmiotowy Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019 określa zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku
i
bezpieczeństwa
publicznego
oraz
przeciwdziałania
patologiom społecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt 1-23.
§ 12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy w realizacji zadań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały będzie wykonywana
w następujących formach:
1. Podejmowania wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb
mieszkańców;
2. Współpracy przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia
poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy;
3. Współpracy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych
z innych źródeł niż budżet Gminy poprzez:
a) Opiniowanie wniosków o dotacje celowe,
b) Promowanie ciekawych projektów mogących uzyskać środki z innych źródeł,

c) Konsultacje projektów na etapie ich przygotowania,
d) Udzielanie rekomendacji, wystawianie listów intencyjnych;
4. Wspólnego opracowania systemu wymiany informacji rozumiany jako:
a) Wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków
o dotację,
b) Wzajemne informowanie się o wydarzeniach w gminie,
c) Koordynację podejmowanych działań;
5. Podejmowania działań w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw.
§ 13. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały,
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, jako zadanie zlecone w rozumieniu Ustawa z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), może mieć
formy:
a) Powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
b) Wspierania takich działań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dotacja może być przeznaczana na wkład własny organizacji do projektów
współfinansowanych ze środków osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
lub innych dostępnych programów.
§ 14. 1. O udzieleniu dotacji decyduje Burmistrz z uwzględnieniem opinii komisji
konkursowej.
2. Skład komisji konkursowej będzie powołany przez Burmistrza.
3. Do zadań Komisji należy:
a) Dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
b) Przygotowanie listy rankingowej ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się
do finansowania lub dofinansowania projektu.
§ 15. Sposób oceny realizacji programu:
1. Realizacja programu podlega ocenie.
2. Ocena dokonywana jest według następujących mierników:
1) liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert,
2) liczba ofert złożonych w konkursach,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
4) łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
5) łączna kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem,
6) liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji,
7) liczba adresatów zrealizowanych zadań,
8) liczba wolontariuszy zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań
publicznych,
9) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
zleconych w drodze konkursów ofert,

10) liczba form współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym.
3. Sprawozdanie z realizacji programu zawierające informacje o poziomie zrealizowanych
mierników sporządzone jest do 30 marca 2020 roku.
4. Sprawozdanie podaje się, niezwłocznie po jego sporządzeniu, do publicznej wiadomości
przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Bardzie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej www.bardo.pl
5. Ocenę realizacji Programu dokona Rada na podstawie przedłożonego sprawozdania
§ 16. 1. Zobowiązanym do przygotowania projektu Programu jest Burmistrz.
2. Projekt programu zostanie przedłożony do konsultacji zgodnie z uchwałą nr
XLVI/298/10 w/s określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY nr ……………. Rady Miejskiej w Bardzie z dnia ……………………….
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019

Przyjęta w 2003 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
upoważniła organy administracji publicznej do realizacji zadań publicznych we współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Współpraca ta może mieć charakter finansowy – w przypadku zlecenia
organizacjom do realizacji zadań publicznych oraz niefinansowych – w przypadku wzajemnej
wymiany informacji, tworzenie wspólnych zespołów doradczych, konsultowanie kierunków
działania.
Podstawowe znaczenie ma art. 5a ust. 1 Ustawy mówiący, iż organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego do 30 listopada każdego roku uchwala, po konsultacjach
społecznych roczny program współpracy.

