PROJEKT

Roczny program współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
2) programie – rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Brzeszcze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015
3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm. )
Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym programu jest wzmacnianie współpracy i umacnianie partnerstwa
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi są:
1) wspieranie działalności i rozwoju organizacji pozarządowych
2) wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Brzeszcze
3) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeszcze poprzez pełniejsze zaspokajanie
potrzeb społecznych
Rozdział 3

Zasady współpracy
1) pomocniczości – wspieranie działalności organizacji pozarządowych , umożliwienie
realizacji zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi normami prawa
2) suwerenności stron – przejawia się w poszanowaniu autonomii
3) partnerstwa – oznacza wzajemną współpracę i współdziałanie
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań
publicznych
5) uczciwej konkurencji – zapewnia równe traktowanie organizacji pozarządowych,
stosowanie tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny ich działań
6) jawności – wzajemnego dostępu do informacji
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Rozdział 4

Zakres przedmiotowy współpracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w następujących obszarach
1) pomocy społecznej
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
3) ochrony i promocji zdrowia
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
6) nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania
7) wypoczynku dzieci i młodzieży
8) turystyki i krajoznawstwa
9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
10) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji
13) upowszechniania i ochrony praw konsumentów
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
15) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
16) działalności charytatywnej promocji i organizacji wolontariatu
17) ratownictwa i ochrony ludności
Rozdział 5

Formy współpracy
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
4) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie
Rozdział 6

Priorytetowe zadania publiczne
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 itp.)
3. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Brzeszcze
(prowadzenie zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez
sportowo – rekreacyjnych itp.)
4. Turystyka i krajoznawstwo (organizowanie wypraw, rajdów i obozów oraz innych zajęć)
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (organizowanie wystaw, pokazów,
przedstawień, koncertów, nagrań fonograficznych, seminariów, szkoleń, działalność
wydawnicza, prowadzenie lokalnej telewizji internetowej itp.)
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6. Ochrona zdrowia (szerzenie i promocja profilaktyki onkologicznej, profilaktyki
i rehabilitacji osób z cukrzycą, profilaktyki uzależnień, opieka i rehabilitacja osób
niewidomych)
7. Nauka, oświata i wychowanie (organizacja spotkań, konkursów, szkoleń)
8. Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych
(organizowanie konkursów, wyjazdów, spotkań itp. o charakterze ekologicznym;
ochrona i odnowa rodzin pszczelich; właściwa gospodarka łowiecka – ochrona zwierzyny)
Nie wyklucza się, po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej,
powierzenia lub wspierania realizacji innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań
Gminy, organizacjom pozarządowym.
Rozdział 7

Okres realizacji programu
Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te
obejmują rok kalendarzowy 2015.
Rozdział 8

Sposób realizacji programu
1. Współpraca finansowa:
1) powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji
2) wspieranie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji
Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez przeprowadzenie
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb.
Otwarte konkursy ofert ogłaszane są przez Burmistrza Brzeszcz w oparciu o przepisy ustawy oraz
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2.
1)
2)
3)

Współpraca pozafinansowa:
organizowanie i pomoc w organizowaniu konsultacji, szkoleń, konferencji
promowanie działalności organizacji pozarządowych (strona internetowa, pismo lokalne)
udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z samorządem,
które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.
Rozdział 9

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Na realizację programu zostanie przeznaczona kwota w wysokości 255 000,00 zł.
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Rozdział 10

Sposób oceny realizacji programu
1) Burmistrz Brzeszcz przedłoży Radzie Miejskiej w Brzeszczach do dnia 30 kwietnia
2016 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, omówienie form współpracy pozafinansowej.
Rozdział 11

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz sposobie konsultacji
1) projekt programu współpracy konsultowany był z organizacjami pozarządowymi poprzez
umieszczenie tekstu na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Serwis organizacji
pozarządowych”
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
Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
1) komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz po ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert
2) w skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Burmistrza Brzeszcz, w tym
przewodniczący, oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem
osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie,
w skład 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.
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