Roczny program współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017
§ 1.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w tekście jest mowa o:
1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118, t.j.);
2. programie - rozumie się przez to program współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2015 rok;
3. organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art.3 ust. 3 ustawy;
4. Gminie - rozumie się przez to Gminę Brzeszcze;
5. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13
ustawy;
6. dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126, art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151
oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885, z późn. zm.).
§ 2.
Cele programu i sposób ich realizacji
1. Głównym celem programu jest dążenie do harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy
Gminą a organizacjami dla jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.
2. Celami niniejszego programu są w szczególności:
1) Określenie zasad współpracy oraz wyznaczenie jej obszarów.
2) Budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnej,
w tym:
a) wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw
obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra;
b) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych poprzez popularyzację dobrych praktyk;
c) rozwijanie i umacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,
d) zwiększanie udziału mieszkańców Gminy w definiowaniu i rozwiązywaniu lokalnych
problemów.
3) Propagowanie działań zmierzających do upowszechnienia idei wolontariatu.
§ 3.
Przedmiot i zasady współpracy
1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych , o ile zadania
te są zadaniami własnymi gminy, wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Zasadniczym kryterium jej podjęcia jest prowadzenie przez podmioty swojej działalności statutowej
na terenie Gminy bądź na rzecz jej mieszkańców.

2. Współpraca ta:
1) odbywać się będzie w pierwszej kolejności w obszarach wskazanych w niniejszej uchwale;
2) może przybierać formy pozafinansowe oraz finansowe;
3) uwzględnia inicjatywę lokalną na zasadach określonych w ustawie;
4) opierać się będzie na zasadach wynikających z ustawy a więc pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 4.
1. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami mogą w szczególności polegać na:
a) informowaniu bezpośrednio (na spotkaniach) lub pośrednio (pisemnie, do informacji)
o planowanych kierunkach działalności,
b) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio
do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
§ 5.
1. Finansowe formy współpracy Gminy z organizacjami polegają na zleceniu realizacji zadań
publicznych w formie wspierania lub powierzania ich wykonania wraz z udzieleniem dotacji na ten
cel. Zlecenie następuje w szczególności w drodze przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
2. Środki finansowe pochodzące z dotacji przeznaczone są wyłącznie na wykonanie określonego
przedsięwzięcia i nie mogą być wykorzystywane na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne;
2) remonty lokali i budynków;
3) zakup gruntów;
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
5) działalność gospodarczą.
§ 6.
Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowych
1) Komisje konkursowe do spraw rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na realizację zadań
własnych Gminy powołuje w drodze zarządzenia Burmistrza.
2) W skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Burmistrza Brzeszcz, w tym przewodniczący,
oraz maksymalnie trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
W składzie komisji mogą zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
3) Do zadań komisji należy:
- ocena formalna złożonych wniosków,
- ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy,
- sporządzenie protokołu z prac komisji zawierającego propozycję podziału środków finansowych.

§ 8.
Priorytetowe zadania publiczne oraz środki przeznaczone na realizację programu
1. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych
uzależnieniami (w szczególności prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej).
2. Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (terapia
zajęciowa, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia integracyjno – rehabilitacyjne i warsztaty psychologiczne
itp.).
3. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brzeszcze (prowadzenie zajęć
sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo –
rekreacyjnych itp.).
4 Ochrona zdrowia (szerzenie i promocja profilaktyki onkologicznej, profilaktyki
i rehabilitacji osób z cukrzycą, profilaktyki uzależnień, opieka i rehabilitacja osób niewidomych).
5.Edukacja w tym edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych (organizowanie
konkursów,szkoleń, wyjazdów, spotkań m.in. o charakterze ekologicznym, ochrona i odnowa rodzin
pszczelich; właściwa gospodarka łowiecka – ochrona zwierzyny).
6.Krzewienie kultury-propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach kulturalnych
i społecznych.
§9
Na realizację programu zostanie przeznaczona kwota w wysokości 250.500,00 zł.
§10
Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania
te obejmują rok kalendarzowy 2017.
§11
Sposób oceny realizacji programu:
1) Burmistrz Brzeszcz przedłoży Radzie Miejskiej w Brzeszczach do dnia 30 kwietnia 2018 roku
sprawozdanie z realizacji programu.
2) Sprawozdanie zawierać będzie w szczególności następujące informacje: liczba ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert, liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na
realizację zadań publicznych, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
tych zadań.
§12
Program został opracowany na podstawie:
1) propozycji realizacji zadań własnych Gminy uznanych za priorytetowe ,
2) dotychczasowej współpracy pomiędzy organizacjami i Gminą.

§13
1) Projekt programu współpracy konsultowany był z organizacjami pozarządowymi poprzez
umieszczenie tekstu na stronie internetowej Urzędu .
2) Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
3) uzyskane informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące projektu programu mają
charakter opiniotwórczy i mogą zostać wykorzystane w bieżącej i przyszłej współpracy.

