
UCHWAŁA NR III/22/18
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”

Na podstawie art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Rada Miejska Żerkowa uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny Program współpracy Gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr III/22/18

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2018 r.

PROGRAM

WSPÓŁPRACY GMINY ŻERKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁOLNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2019.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami działającymi na rzecz Gminy i jej

mieszkańców.

2. Ilekroć w programie współpracy Gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450),

2) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Żerków z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019, o którym mowa w art. 5a ustawy,

3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Żerków,

4) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

5) otwartym konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym

mowa w art. 11 ust. 2 i 13 ustawy,

6) komisji – należy przez to rozumieć komisje konkursową do spraw opiniowania ofert

złożonych w otwartych konkursach ofert.

§ 2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

1.Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją

samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego

rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych, w sposób skuteczny i efektywny.

2. Celem szczegółowym Programu z Organizacjami pozarządowymi jest:

1) kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez tworzenie sprzyjających

warunków do budowania partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami,

2) udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań,

3) zwiększenie dostępności świadczonych usług publicznych,

4) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy

wolontariuszy,

5) integracje środowiska organizacji pozarządowych realizujących inicjatywy w sferze zadań

publicznych,
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6) pobudzanie i zwiększanie aktywności mieszkańców gminy, promowanie postaw

obywatelskich i prospołecznych oraz rozwój wolontariatu,

7) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,

8) promocja zdrowego stylu życia,

9) rozwój aktywności fizycznej oraz zachęcanie do systematycznego uprawniania sportu,

10) pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie postaw sprzyjających

przedsiębiorczości,

11) promowanie i kształtowanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy Żerków,

12) rozwijanie turystyki i wypoczynku wśród mieszkańców gminy.

§ 3

Zasady współpracy

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się

zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy.
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku

publicznego jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy.

§ 4

Zakres przedmiotowy

Przedmiotowym zakresem współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego jest:

1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

4. turystyki i krajoznawstwa.

§ 5

Formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami które otrzymały

status organizacji pożytku publicznego odbywa się w formach określonych w art. 5 ust. 2

ustawy, może być realizowana w następujących formach:

1. Zlecenia i powierzenia tym organizacjom pozarządowym i uprawnionym podmiotom

realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie i innych ustawach.

2. Udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych do

prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań

gminy.

3. Udzielenie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych
z innych źródeł niż budżet gminy.

4. Udzielenia w miarę możliwości pomocy w nawiązaniu kontaktów z organizacjami

społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw.

5. Udzielenia pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe.
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§ 6

Priorytetowe zadania publiczne

1. Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo

uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego w 2019 roku, obejmuje

sferę zadań publicznych o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Do priorytetowych zdań w 2019 roku należą:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

3) turystyka i krajoznawstwo.

§ 7

Okres realizacji programu

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019 obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 8

Sposób realizacji programu

1. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami

pozarządowymi przygotowuje i ogłasza otwarty konkurs ofert, powołuje Komisje

Konkursową i wybiera oferty na realizację zadań publicznych na podstawie rekomendacji

Komisji.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków może wspierać realizację zadania publicznego na

wniosek tej organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki
i tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a ustawy.

§ 9

Wysokość środków planowanych na realizację programu

1. Gmina Żerków na realizacje Programu w roku 2019 przeznaczy kwotę: 40 000,00 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć

kwot zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2019.

§10

Sposób oceny realizacji programu

1. Realizacja Programu podlega ocenie.

2. Program oceniany będzie w oparciu o następujące składniki:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2) liczba złożonych ofert w otwartych konkursach, w tym liczba organizacji,

3) wysokość środków finansowych przyznanych w ramach realizacji programu,

4) liczba zawartych umów na realizacje zadania publicznego, w tym liczba organizacji,

5) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizację,

6) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.

§ 11

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Program przygotowuje Urząd Miasta i Gminy Żerków poprzez:
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1) opracowanie projektu Programu,

2) skierowanie projektu Programu do konsultacji społecznych z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 2 i 3 ustawy, w formie publikacji

na stronie internetowej  www.zerkow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żerków na okres 7 dni,

3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,

4) przedłożenie na posiedzeniu Rady Miejskiej Żerkowa projektu uchwały w sprawie

przyjęcia Programu.

2. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Żerkowa Programu, zostanie on zamieszczony na

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żerków oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej.

§12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

1. Ogłaszając otwarty konkurs ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Żerków powołuje

zarządzeniem każdorazowo Komisje.

2. Komisja składa się z 3 - 5 osób, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta
i Gminy i osoby reprezentujące organizacje.

3. Komisja działa na posiedzeniach, bez udziału oferentów, w składzie liczącym

co najmniej 2/3 pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub wyznaczony

zastępca.

W przypadku braku quorum – wyznacza się dodatkowy termin posiedzenia.

4. Na każdym posiedzeniu Komisji jej członkowie potwierdzają swój udział na liście

obecności.

5. Komisja dokumentuje swą pracę w formie protokołu.

6. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, przyznając im

punkty według kryteriów określonych każdorazowo w ogłoszeniu otwartego konkursu

ofert.

7. Komisja po dokonaniu oceny ofert przedstawia propozycję przyznania dotacji

Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

8. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

9. Ostatecznego wyboru ofert wraz z wysokością kwoty przyznanej dotacji dokonuje

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków.

10. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych,

jak również o udzieleniu lub odmowie dotacji na realizację zadań, będą podane do

publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miasta i Gminy Żerków, na stronie internetowej  http://www.zerkow.pl  oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej.

11. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przyznania dotacji.

12. Wybór ofert, o których mowa w ust. 9 jest ostateczny.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żerków z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”

Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018.450),
jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy.

Projekt „Programu” w brzmieniu załącznika do uchwały uwzględnia wskazania 

dokonane przez organ nadzoru.

Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie uchwały.
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