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UCHWAŁA NR II/16/2018
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego
na rok 2019”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rada Gminy Trzyciąż uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzyciąż
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik
do uchwały Nr II/16/2018
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 listopada 2018 roku
Roczny Program współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019
§ 1. Postanowienia ogólne
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
2) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzące działalność statutową w sferze pożytku publicznego określonego w ustawie,
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzyciąż,
4) programie – należy przez to rozumieć „Roczny Program współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na
rok 2019”,
5) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie publiczne wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) ofercie – rozumie się przez to ofertę, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
7) komisji – rozumie się przez to komisję konkursową o której mowa w art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert.
§ 2. Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym Programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez współpracę
Gminy z organizacjami.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
2) poprawa współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą, w celu poprawienia jakości usług na rzecz
mieszkańców;
§ 3. Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.
§ 4. Zakres przedmiotowy Programu
Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań z zakresu:
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1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
7) ratownictwa i ochrony ludności;
8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
9) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 5. Formy współpracy
1. Gmina realizuje zadania we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w sferze
pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 może odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych.
3. Formy finansowe współpracy mogą obejmować:
1) powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
4. Formy pozafinansowe współpracy mogą obejmować:
1) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca
2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
2) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania realizacji zadań w sferze pożytku publicznego,
zwłaszcza pochodzących z innych źródeł niż budżet Gminy;
3) opiniowanie wniosków o dotacje składanych przez organizacje do innych instytucji lub organów
administracji publicznej tj. udzielanie rekomendacji;
4) udostępnianie wykazu organizacji na stronie internetowej Gminy;
5) inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych;
6) użyczenie pomieszczeń, lokali, sal konferencyjnych, boisk sportowych itp. będących w zasobie Gminy
Trzyciąż dla realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje.
§ 6. Priorytetowe zadania publiczne
Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy realizowane w ramach Programu we współpracy
z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w danej dziedzinie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
a) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;
b) stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin;
c) organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
a) organizacja wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw, warsztatów
teatralnych, muzycznych;
b) kultywowanie lokalnej tradycji;
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c) opracowywanie i druk wydawnictw poświęconych walorom historycznym, kulturalnym i krajobrazowym
regionu.
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
a) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień;
b) wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym;
c) powierzenie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.
4. Ratownictwa i ochrony ludności;
a) Wspieranie lokalnych inicjatyw zmierzających do rozwoju ratownictwa i zwiększenia bezpieczeństwa.
5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
a) Wspieranie działań zmierzających do polepszenia standardów oświaty i wychowania na terenie gminy oraz do
ich realizacji.
§ 7. Okres realizacji Programu
1. Program realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 8. Sposób realizacji programu
1. Zadania określone w § 6 mogą być zlecane do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert poprzez
powierzenie wykonania zadania lub wsparcie realizacji zadania.
2. W przypadku gdy zadanie będzie spełniać warunki określone w art. 19 a ustawy zadanie może zostać
zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert.
3. Organizacja może złożyć z własnej inicjatywy wniosek o realizację zadań ujętych w § 6 lub na zadania,
które dotychczas były realizowane w inny sposób.
§ 9. Wysokość środków planowanych na realizację Programu
1. Na realizację Programu w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości do
10 000 zł.
§ 10. Sposób oceny realizacji Programu
1. Kontroli i oceny realizacji poszczególnych zadań publicznych zleconych organizacjom dokonuje wydział
merytoryczny i finansowy Urzędu Gminy Trzyciąż.
2. Program podlega rocznemu podsumowaniu, którego wynikiem jest sporządzenie sprawozdania, o którym
mowa w ust. 4.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu przedstawiane jest Radzie Gminy Trzyciąż oraz opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku sprawozdawczym,
którym jest rok budżetowy. Sprawozdanie zawiera w szczególności takie dane jak:
1) w zakresie otwartych konkursów ofert:
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b) liczba złożonych ofert;
c) liczba zawartych umów;
d) liczba organizacji, które realizowały zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych i przekazanych z budżetu Gminy na realizację zadań
w poszczególnych obszarach;
f) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań;
2) w zakresie procedury z pominięciem otwartego konkursu ofert:
a) liczba złożonych ofert;
b) liczba zawartych umów;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 8411

c) liczba organizacji, które realizowały zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
d) wysokość środków finansowych przeznaczonych i przekazanych z budżetu Gminy na realizację zadań;
e) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań;
§ 11. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
1. Program został utworzony po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2. Projekt Programu wraz z informacją o przeprowadzonych konsultacjach został zamieszczony na stronie
internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż, w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
3. Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać, po wystosowaniu ogłoszenia o konsultacjach,
opublikowanego zgodnie z ust. 2, osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
trzyciaz@ug.pl lub tradycyjnej.
4. W terminie określonym w zarządzeniu nr 78/2018 Wójta Gminy Trzyciąż z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019” nie wpłynęły uwagi i opinie od
uprawnionych podmiotów.
5. Wyniki konsultacji zostały przedstawione do akceptacji Wójtowi Gminy Trzyciąż, a następnie wraz
z projektem Programu przedłożone Radzie Gminy Trzyciąż.
§ 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Określa się następujący tryb powoływania Komisji:
1) komisje powoływane są zarządzeniem Wójta Gminy Trzyciąż, odrębnie dla każdego konkursu ogłaszanego
na dane zadanie lub każdego wniosku złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert;
2) w skład komisji w szczególności wchodzą:
a) przedstawiciele Wójta Gminy Trzyciąż.
b) przedstawiciele organizacji lub osoby wskazane przez organizacje, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 d ustawy.
3) w pracach komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
w zakresie dziedziny będącej przedmiotem konkursu, zwane dalej ekspertami;
4) eksperta do składu Komisji wskazuje i powołuje Wójt Gminy Trzyciąż.
2. Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określane są
każdorazowo w załączniku do zarządzenia Wójta Gminy Trzyciąż o powołaniu komisji konkursowej do
opiniowania ofert.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

