projekt
UCHWAŁA Nr XII /72/15
RADY GMINY
GORAJ
z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Goraj z
Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Goraj uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Goraj z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok stanowiący załącznik do
uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goraj.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Kapica

Załącznik
do Uchwały Nr XII/72/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 26 listopada 2015 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GORAJ
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O
KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK.
Postanowienia ogólne
1. Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych
Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których
realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań
zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji
zadań.
2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
b) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) programie – rozumie się przez to „Roczny Program Współpracy Gminy Goraj z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

I. Cele programu
Celami Rocznego Programu Współpracy będą :
a) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,
b) rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,
c) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość
społeczeństwa obywatelskiego.
1. Cel główny
Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a
organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe
Celami szczegółowymi programu są:
- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Goraj,
- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,
- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

II. Zasady współpracy
Współpraca Gminy Goraj z organizacjami opiera się na zasadach:
a) pomocniczości,
b) suwerenności stron,
c) partnerstwa,
d) efektywności,
e) uczciwej konkurencji,
f) jawności.

III. Zakres przedmiotowy
Obszar współpracy Gminy Goraj z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy.

IV. Priorytetowe zadania publiczne na 2016 rok:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizowanie treningów szkoleniowych, propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i
młodzieży, organizowanie rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i
rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą oraz
zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej.
2. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Goraj do ośrodka rehabilitacji i terapii i działania
na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie prezentacji amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i
innych projektów kulturalnych społeczności lokalnej, zakup strojów ludowych i sprzętu niezbędnego
do aktywizacji ruchu amatorskiego,
b) wspieranie organizowanych na terenie gminy Goraj znaczących imprez kulturalnych promujących
zachowanie tradycji,
c) wspieranie działań na rzecz ochrony zabytków i przyrody.
4. Wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki oraz organizacji wypoczynku,
zagospodarowanie czasu wolnego.

V. Formy współpracy
1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Goraj organizacjom odbywa się poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich
realizacji
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałalności w celu
zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o
przewidywanych lub realizowanych w 2016 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja
odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.
3. Udzielanie wsparcia, w zakresie:
a) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z
programem np. poprzez możliwości nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.
b) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż
dotacja Gminy,
c) organizacji przez Gminę lub współudział organu Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum
wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
d) nieodpłatnego udostępniania materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji
zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.

VI. Okres realizacji programu
Gmina Goraj realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok
kalendarzowy 2016.

VII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Gmina Goraj współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w
ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2016 przeznacza środki finansowe w
wysokości określonej w Projekcie Budżetu Gminy Goraj na 2016 rok w wysokości 56 000,00 zł

VIII. Sposób realizacji programu
Gmina Goraj prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która polega na:
a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach
dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych,
c) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
publicznych,
d) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

IX. Sposób oceny realizacji programu współpracy
Wójt Gminy Goraj przedłoży Radzie Gminy Goraj w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku
sprawozdanie z realizacji programu współpracy w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy
Gminy Goraj z organizacjami. Sprawozdanie zawierać będzie informacje na temat efektywności
realizacji programu opartej o analizę następujących wskaźników:
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b) liczba organizacji składających oferty,
c) liczba złożonych ofert,
d) liczba odrzuconych ofert,
e) liczba zawartych umów z organizacjami,
f) liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów z organizacjami,
g) liczba ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy,
g) liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych,
i) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych,
j) wysokość środków finansowych wykorzystanych przez podmioty realizujące zlecone zadania.

X. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz ich przebiegu
1. Projekt Program opracowano na podstawie bieżącej oceny realizacji Programu Współpracy Gminy
Goraj z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 przyjętego Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy
Goraj z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Goraj
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, po uwzględnieniu propozycji zadań
publicznych na rok 2016 zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.
2. Projekt Programu poddano konsultacjom w sposób określony w Uchwale nr X/57/15 Rady Gminy
Goraj z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

XI. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert
1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Goraj.
2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 Ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których
wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
Ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego,
f) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
Ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
g) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, które w latach poprzednich
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Komisja opracowuje opinie wobec wszystkich ofert i przedstawia je Wójtowi w formie listy
ocenianych projektów z propozycją kwoty dotacji.
4. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta.
5. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji podejmuje Wójt.

