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UCHWAŁA NR XL-358-13
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Andrychowie
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
Załącznik
do Uchwały Nr XL-358-13
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Program współpracy Gminy Andrychów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014
Przyjmując niniejszy program, Rada Miejska w Andrychowie deklaruje wolę kontynuowania przez
Gminę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji zadań Gminy w zakresach, gdzie
jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi. Współdziałanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadań
ustawowo powierzonych Gminie. Potencjał organizacji pozarządowych wskazuje na możliwość lepszego
zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji.
Niniejszy program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy
w działaniach na rzecz naszej Gminy i jej mieszkańców.
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Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie Współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, zwanym dalej Programem,
jest mowa o:
- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.),
- organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe w rozumieniu
art. 3 ust. 2 ustawy i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy,
- zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania w obszarach określonych w art. 4 ustawy,
- działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność pożytku publicznego w rozumieniu
art. 3 ust. 1 ustawy,
- otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
- Gminie – rozumie się przez to Gminę Andrychów,
- Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Andrychowa,
- Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Gminy Andrychów,
- wydziałach i jednostkach merytorycznych – rozumie się przez to Wydziały Urzędu Miejskiego
w Andrychowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Andrychów,
- dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Komisji Konkursowej – rozumie się przez to komisję, o której mowa w art. 15 ust. 2a ustawy.
§ 2. 1. Program reguluje współpracę między Gminą Andrychów a organizacjami pozarządowymi
w zakresie planowania, inicjowania i realizacji zadań publicznych na terenie Gminy, na rzecz jej mieszkańców.
2. Program dotyczy organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie Gminy lub na rzecz
jej mieszkańców, których cele statutowe przewidują realizowanie działalności pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom Gminy Andrychów.
3. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Rozdział 2.
CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ANDRYCHÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.
§ 3. 1. Celem głównym Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań, pozwalających
włączyć organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej oraz wola kształtowania długookresowej
współpracy z tymi organizacjami.
2. Wyznacza się następujące cele szczegółowe Programu:
- zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności i efektywności;
- kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
a) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Gminy,
b) zwiększenie udziału mieszkańców Andrychowa w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
d) organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju Gminy i więzi lokalnych,
e) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
lokalną oraz jej tradycje,
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f) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz Gminy i jej mieszkańców,
- wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy lub na rzecz jej
mieszkańców;
- realizacja zadań publicznych określonych w ustawie, dotyczących obszarów wymienionych w Programie;
- poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
- wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego;
- umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi;
- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.
Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY.
§ 4. Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
- partnerstwa - organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach i w formie określonej w ustawie
oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów społecznych, ich rozwiązywaniu oraz wykonywaniu zadań publicznych;
- pomocniczości - zgodnie z którą Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi umożliwiając im
realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
- efektywności - w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie
najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych;
- jawności - zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym
informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot
współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań publicznych;
- suwerenności stron - oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie
podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów
społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- uczciwej konkurencji - w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe zakładają kształtowanie
przejrzystych zasad współpracy opartych na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się
o możliwość realizacji zadań publicznych.
Rozdział 4.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY GMINY ANDRYCHÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2014 ROKU.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.
§ 5. 1. Gmina Andrychów współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze
zadań publicznych, które zostały wymienione szczegółowo w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W 2014 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą priorytetowe zadania
publiczne w wymienionym niżej zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
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6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
8) turystyki i krajoznawstwa,
9) wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) ochrony i promocji zdrowia.
3. Na realizację Programu planuje się środki w wysokości 1.095.000,00 zł.
Wysokość środków może ulec zmianie.
Rozdział 5.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY.
§ 6. Program będzie realizowany w następujący sposób:
1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury
Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
2. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przez Ośrodek Wspierania
Rodziny w Andrychowie,
3. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób - przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,
4. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury
Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
5. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - przez Wydział Turystyki,
Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
6. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury
Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
7. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - przez Wydział Turystyki,
Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
8. w zakresie turystyki i krajoznawstwa - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego
w Andrychowie,
9. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie,
10. w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego
w Andrychowie.
Rozdział 6.
FORMY i WARUNKI WSPÓŁPRACY.
A. WSPÓŁPRACA FINANSOWA.
§ 7. 1. W ramach współpracy finansowej Burmistrz zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań
publicznych, poprzez powierzenie bądź wsparcie ich wykonania wraz z udzieleniem dotacji, odpowiednio na
finansowanie bądź dofinansowanie realizacji zadań.
2. W ramach współpracy finansowej Burmistrz może powierzyć podjęcie działań w zakresie realizacji
zadań publicznych innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia.
3. Podstawowym trybem zlecania wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest otwarty
konkurs ofert.
4. Na wniosek organizacji pozarządowej Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 19a
ust. 1 ustawy.
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5. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych również
takich, które dotychczas były realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Tryb
postępowania w takim przypadku określa art. 12 ustawy.
6. Otwarte konkursy ofert ogłasza Burmistrz.
7. Burmistrz określa każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym szczegółowe warunki konkursu.
8. Otwarte konkursy ofert rozstrzyga Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowych,
powoływanych w trybie i działających według zasad określonych w rozdziale VII.
9. Zlecone zadania publiczne realizowane są na podstawie umów, zgodnie z ich zapisami.
10. Prawidłowość realizacji zadań publicznych, a w szczególności ich zgodność z zapisami umów, podlega
kontroli wydziałów i jednostek merytorycznych.
11. Podstawą rozliczenia dotacji jest wykonanie zadania publicznego w zakresie i w terminach określonych
w umowie, odpowiednie udokumentowanie poszczególnych działań oraz wydatków związanych z ich
realizacją, a także złożenie w wydziale bądź jednostce merytorycznej sprawozdania z wykonania zadania.
B. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA.
§ 8. Gmina Andrychów podejmuje współpracę z organizacjami w formie:
- udostępniania lokali na spotkania, szkolenia, konferencje,
- współpracy z organizacjami w zakresie pozyskiwania przez nie z różnych źródeł środków finansowych,
- wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Andrychowie,
- organizowania szkoleń i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom,
- promowania i udzielania pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji,
- udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej
z partnerami o podobnym profilu działania,
- aktualizowania internetowej bazy danych organizacji mających siedzibę na terenie Gminy.
Rozdział 7.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.
§ 9. 1. Komisje Konkursowe każdorazowo powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.
2. Komisje konkursowe:
- dokonują oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert,
- proponują wysokość dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji ofert ocenionych pozytywnie,
- uzasadniają wybór bądź odrzucenie każdej oferty w oparciu o zasady określone w ogłoszeniu o konkursie.
Rozdział 8.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU.
§ 10. 1. Burmistrz ocenia stopień realizacji Programu na podstawie złożonych przez organizacje
sprawozdań z realizacji zadania.
2. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji na
zasadach określonych w ustawie.
3. Burmistrz składa Radzie sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez wydziały
koordynujące, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.
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4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej Programu i po zebraniu uwag o jego realizacji,
przygotowywany będzie kolejny roczny program.
5. Ocena realizacji Programu zostanie dokonana w oparciu o następujące mierniki:
- liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert,
- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych,
- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
- liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym,
- liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,
- liczba zrealizowanych zadań publicznych,
- wysokość środków finansowych Gminy przeznaczonych na realizację Programu,
- wysokość środków finansowych Gminy wykorzystanych na realizację Programu.
Rozdział 9.
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU
ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY ANDRYCHÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.
§ 11. 1. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy Andrychów - na spotkaniu w dniu 5 listopada 2013 r.
2. Projekt Programu został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Andrychowie, z adnotacją o możliwości przekazywania uwag i spostrzeżeń w formie elektronicznej do dnia
5 listopada 2013 r. na adres grazyna.loboda@andrychow.eu lub telefonicznie pod Nr 33 842 99 04.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

