
W6JT GMINY
STRZELCE WIELKIE

Konsultacje rocznego programu wspolpracy
z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami dziatajc^cymi na

rzecz mieszkancow Gminy Strzelce Wielkie

WOJT GMINY STRZELCE WIELKIE

Serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarz^dowych oraz podmiotow
dzialaj^cych na rzecz mieszkancow Gminy Strzelce Wielkie do przedkladania
propozycji zadah do programu wspolpracy na rok 2016, w terminie od dnia
30 pazdziernika 2015 roku do dnia 13 listopada 2015 roku, na adres:
ugstrzelce@post.pl lub w siedzibie Urz§du Gminy Strzelce Wielkie,
ul. Cz^stochowska 14. pok. nr 5.

Zgodnie z ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536), organ stanowi^cy jednostki samorz^du terytorialnego
uchwala do dnia 30 listopada, po konsultacjach z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 w/w ustawy, roczny program wspolpracy
na rok poprzedzaj^cy okres obowi^zywania programu.

W zwiqzku z powyzszym Wojt Gminy Strzelce Wielkie zaprasza przedstawicieli
organizacji pozarzqdowych oraz podmiotow dzialaj^cych na rzecz mieszkancow
Gminy Strzelce Wielkie do przedkladania propozycji zadah i uwag do programu
wspolpracy na rok 2016.

Propozycje prosimy wnosic w oparciu o opracowany projekt ,,ROCZNEGO
PROGRAMU WSPOLPRACY GMINY STRZELCE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZ/VDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ^CYMI
DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK" na ,,Formularzu
do konsultacji.

Projekt Programu oraz formularz do konsultacji zostal zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.strzelcewielkie.biuletyn.net -
na stronie internetowej gminy www.strzelce-wielkie.pl i tablicy ogloszeh
w budynku UG Strzelce Wielkie.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 5a ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Program
wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 zawiera w szczegolnosci:

eel glowny i cele szczegolowe programu;
- zasady wspolpracy;
- zakres przedmiotowy;

formy wspolpracy, o ktorych mowa w art. 5 ust.2 ustawy;
priorytetowe zadania publiczne;
okres realizacji programu;
sposob realizacji programu;

- wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacje programu;
sposob realizacji programu;
informacj§ o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
tryb powolania i zasady dzialania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

farek Jet,



UCHWALA Nr ...........................

RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia ....................... ..... 2015 r.

w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspotpracy Gminy Strzelce Wielkie

z organizacjami pozarzajJowymi oraz innymi podmiotami

prowadzacymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami)oraz

art.Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zmianami)

Rada Gminy Strzelce Wielkie, uchwala, co nastf puje:

§1 . Uchwala si§ Program wspotpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami

pozarz^dowymi na 2016 rok, stanowia^cy zalqcznik do niniejszej uchwaty.

§2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy.

§3. UchwaJa wchodzi w zycie z dniem podj^cia, z mocct

od 1 stycznia 2016 r.



Zalqcznik do uchwaty Nr
Rady Gminy Strzelce Wielkie

zdnia

PROGRAM WSPOLPRACY GMINY STRZELCE WIELKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZ^DOWYMI NA ROK 2016

Rozdzial I
Stownik

Program Wspotpracy okresla formy, zasady i zakres wspotpracy organow
samorz^dowych Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarz^dowymi, a takze
priorytety zadah publicznych, ktorych realizacja zwiqzana b^dzie z udzieleniem
pomocy publicznej. Szczegotowe warunki realizacji zadah sâ  okreslane
w ogfaszanym otwartym konkursie ofert na wsparcie lub calkowita^ realizacj§
zadah.
llekroc w niniejszym Programie wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi
na rok 2013 jest mowa o:

a) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw§ z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r,Nr
234,poz.1536 z pozn . zm.)

b) organizacjach - rozumie si^ przez to organizacje pozarz^dowe oraz
podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

c) programie - rozumie si§ przez to "Program wspoJpracy Gminy Strzelce
Wielkie z organizacjami pozarz^dowymi na 2016 rok"

d) gminie - nalezy przez to rozumiec gmin§ Strzelce Wielkie,
e) dotacjach - nalezy przez to rozumiec srodki finansowe z budzetu gminy

przekazywane na podstawie w/w przepisow.
f) konkursie — nalezy rozumiec otwarty konkurs na realizacj^ zadah

publicznych gminy Strzelce Wielkie ogloszony przez Wojta Gminy Strzelce
Wielkie.

Program obejmuje wspolprac^ gminy Strzelce Wielkie o organizacjami
dzialajqcymi na rzecz gminy Strzelce Wielkie i jej mieszkahcow.
Program stworzono we wspoJpracy z organizacjami pozarzqdowymi w ramach
konsultacji spolecznych.

Rozdzial II
Cele Programu

Celem gtownym Programu jest efektywne wspotdziatanie gminy Strzelce Wielkie
z organizacjami pozarz^dowymi.
Cele szczegotowe Programu:
- poprawa jakosci zycia, poprzez petniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkahcow

Gminy Strzelce Wielkie ,
- integracja podmiotow realizuj^cych zadania publiczne,
- prezentacja dorobku i promowanie jego osiajgni^c,
- wzmocnienie potencjalu organizacji pozarz^dowych.



- efektywne wydatkowanie srodkow publicznych w zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb

Rozdziat III
Obszar i kierunki wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi

Obszar wspotpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami obejmuje sfer§ zadah
publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

Jako zadania priorytetowe samorzqdu gminnego w roku 2016 okresla si§ zadania
z zakresu:

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel^gnowania
polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) ochrony i promocji zdrowia,
c) dzialalnosci wspomagaj^cej rozwoj wspolnot i spoiecznosci lokalnych,
d) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy,
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f) przeglqdu imprez artystycznych, promocji gminy,
g) dziatalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym,
h) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdziat IV
Formy wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi

Wspolpraca gminy z organizacjami pozarzajdowymi odbywa si§ w szczegolnosci
wformach:

- ztecania organizacjom pozarza^dowym realizacji zadah publicznych
na zasadach okreslonych w ustawie, ktore moze miecformy:

- powierzenia wykonywania zadah publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji, lub

- wspierania wykonywania zadah publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,

- wzajemnego informowania si§ o planowanych kierunkach dziafalnosci,
- konsultowania z organizacjami pozarzajdowymi, odpowiednio do zakresu

ich dzialania, projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotyczapych
dziatalnosci statutowej tych organizacji,

- umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych
w ustawie,

- umow partnerstwa okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712
ze zm.),

- obejmowania patronatem przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie
przedsi^wzi^c realizowanych przez organizacje pozarz^dowe,

- promocji dziatalnosci organizacji pozarz^dowych poprzez zamieszczanie
lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotycz^cych
nowych inicjatyw na stronach internetowych Urz^du Gminy w Strzefce
Wielkie,

- pomocy w nawi^zaniu przez organizacje pozarz^dowe kontaktow
o zasi^gu regionalnym, ogolnopolskim i mi^dzynarodowym poprzez
udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom



pomocy w pozyskiwaniu srodkow finansowych na realizacj§ zadah
publicznych innych zrodet niz dotacja Gminy,
pomocy przy organizowaniu spotkah otwartych przez organizacje, ktorych
tematyka wi^ze si§ z programem, np. poprzez mozliwosc nieodplatnego
udost^pnienia lokalu, srodkow technicznych, itp.

Rozdziat V
Okres realizacji programu

Gmina Strzelce Wielkie realizuje zadania publiczne we wspotpracy z podmiotami
prowadz^cymi dziafalnosc pozytku publicznego na podstawie rocznego programu
wspotpracy i dziatania te obejmuj^ rok kalendarzowy 2016.

Rozdzia* VI
Srodki przeznaczone na realizacj$ programu w 2016 roku

Budzet Gminy Strzelce Wielkie przewiduje zabezpieczenie srodkow finansowych
na realizacj^ zadah programowych, aw szczegolnosci na zlecanie zadah gminy
organizacjom pozarzqdowym.

Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadah prowadzonych
przez organizacje pozarz^dowe przyznawane jest po uchwaleniu budzetu gminy
na dany rok.

Przekazywanie srodkow nast^pi po zawarciu umowy na realizacj§ zadania
publicznego.

W roku 2016 srodki finansowe przeznaczone na realizacj§ programu wynosz^
135.000 zl ( stownie: sto trzydziesci pi§6 tysi^cy ztotych)

Srodki finansowe o ktorych wyzej mowa okreslone s^ na podstawie projektu
budzetu gminy na rok 2016 i mogq ulec zmianie.

Organizacja pozarz^dowa otrzymuj^ca srodki finansowe zobowi^zana jest
do zamieszczenia w swoich materialach informacyjnych zapisu o finansowaniu b^dz
dofinansowaniu z budzetu gminy.

Rozdziat VII
Ocena realizacji programu wspotpracy

Gmina Strzelce Wielkie w trakcie wykonywania zadania przez organizacje
pozarz^dowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy sprawuje kontrol§
prawidtowosci wykonywania i wydatkowania przekazanych srodkow finansowych
w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach kontroli upowaznieni pracownicy Urz^du mog^ badac dokumenty
i inne nosniki informacji, ktore maj^ lub mog^ miec znaczenie dla oceny
prawidbwosci wykonywania zadania. Kontrolowany na z^danie kontroluj^cego jest
zobowi^zany dostarczyc lub udost^pnic dokumenty i inne nosniki informacji
w terminie okreslonym przez sprawdzajqpego.

Prawo do kontroli przys^uguje upowaznionym pracownikom Urz^du zarowno
w siedzibach jednostek jak i w miejscach realizacji zadah.

Wojt Gminy Strzelce Wielkie przedlozy Radzie Gminy Strzelce Wielkie do dnia
30 kwietnia 2017 r. sprawozdanie z realizacji Programu Wspolpracy z organizacjami
pozarz^dowymi i innymi podmiotami prowadz^cymi dziatalnosc pozytku
publicznego .

Sprawozdanie zawierac b^dzie informacje na temat efektywnosci realizacji
programu opartej w szczegolnosci o analiz§ nast^puj^cych wskaznikow:



liczba organizacji pozarzqdowych, z ktorymi zawarto umowy na realizacje
zadania publicznego,
liczba umow zawartych na realizacje. zadah publicznych,
liczba zadah, ktorych realizacje zlecono organizacjom pozarz^dowym,
liczba form wspolpracy pozafinansowej gminy z organizacjami
pozarz^dowymi,
liczba przedsi§wzi§c realizowanych przez organizacje pozarzs[dowe
obj^tych
patronatem Wojta Gminy Strzelce Wielkie
wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu gminy
na realizacje tych zadah.

RozdzialVIII
Sposob tworzenia programu i przebieg konsultacji

Program Wspotpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarz^dowymi
oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego
na 2016 r. utworzony zostal na bazie projektu programu, ktory to konsultowany byl
z mieszkahcami a takze z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy funkcjonuj^cymi na terenie gminy.

Informacja o konsultacjach Programu zastata opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem , www.strzelcewielkie.biuletyn.net na stronie internetowej
gminy www.strzelce-wielkie.pl oraz na tablicy ogtoszeri w budynku Urz^du Gminy

Uwagi i wnioski dotycz£[ce programu mozna bylo sktadac, od dnia umieszczenia
informacji o konsultacjach projektu Programu w miejscach o ktorych mowa
w ust. 2, tj.22.10.2015r. do 31.10.2015r. osobiscie w Urz^dzie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres ugstrzelce@post.pl

Wszelkie sugestie i uwagi byty analizowane i w miar§ mozliwosci uwzgl^dnione.
Program ma charakter otwarty i zaMada mozliwosc uwzgl^dnienia nowych form
wspotpracy i doskonalenia tych, ktore juz zostafy uchwalone.

Rozdzial IX
Tryb powolania i zasady dziatania Komisji Konkursowej do oceny ofert w

otwartym konkursie ofert

Powolanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach
nast^puje w trybie zarz^dzenia Wojta Gminy Strzelce Wielkie.

W sktad komisji konkursowej wchodz^ przedstawiciele Wojta oraz osoby
reprezentujc[ce organizacje oraz inne podmioty z wyt^czeniem osob
reprezentuj^cych organizacje oraz inne podmioty biorqce udziat w konkursie

W pracach komisji konkursowej moga^ uczestniczyc takze, z gtosem doradczym,
osoby posiadajqce specjalistyczna, wiedz^ w dziedzinie obejmujXcej zakres zadah
publicznych, ktorych konkurs dotyczy.

Regulamin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wprowadza Zarz^dzeniem
Wojt Gminy Strzelce Wielkie .

Rozdzial X
Postanowienia kohcowe

Wsprawach nie uregulowanych w Programie maj^zastosowanie obowi^zuj^ce
Przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o dziafalnosci



pozytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U z 2010r,nr 234 z pozniejszymi zmianami)
oraz aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww Ustawy .
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FORMULARZ DO KONSULTACJI
PROJEKTU PROGRAMU WSPOtPRACY GMINY STRZELCE WIELKIE Z
ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZ/^CYMI DZIAtALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO
NAROK 2016

Formularz zgtoszenia uwag dotyczaxych projektu" Programu Wspotpracy Gminy Strzelce
Wielkie z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnosc pozytku publicznego

Podmiot zgtaszajqcy ( nazwa organizacji / imie. i nazwisko przedstawiciela organizacji
siedziba,e-mail, telefon )

Proponowane rozwiqzania / uwagi do projektu Programu

data i podpis



FORMULARZ DO KONSULTACJI
PROJEKTU PROGRAMU WSPOLPRACY GMINY STRZELCE WIELKIE

Z ORGANIZACJAMI POZARZAJDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO

NA 2016 ROK.

Formularz zgloszenia uwag dotycz^cych projektu" Programu Wspotpracy
Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarzajJowymi oraz innymi
podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2016

Podmiot zgtaszaj^cy ( nazwa organizacji / imif i nazwisko przedstawiciela
organizacji siedziba, e-mail, telefon )

Proponowane rozwi^zania/uwagi do projektu Programu

data i podpis


