- Projekt nr /2022

UCHWAŁA NR ……….. RADY
MIEJSKIEJ W NIEMCZY
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j, Dz.
U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) Rada Miejska w Niemczy uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
1. Celem uchwały jest przyjęcie rocznego programu współpracy z:
a.

organizacjami pozarządowymi,

b. innymi podmiotami, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego,
c. stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2. Aktualny stan prawny dotyczący udzielania dotacji na realizację zadań publicznych
określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j, Dz. U. z 2022
r. poz. 1327 ze zm.)
Zgodnie z art. 5a ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu uchwala roczny
program współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
3. Za priorytetowe zadania publiczne uznaje się zadania wskazane w programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

SPORZĄDZIŁ:

ZAAKCEPTOWAŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Załącznik nr1 do Uchwały Nr ……….
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 29 listopada 2022 roku
Roczny program współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Program reguluje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi.
§1
Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Celami szczegółowymi programu są:
a) wspieranie postaw obywatelskich,
b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy.

§2
Zasady współpracy
Współpraca pomiędzy Gminą Niemcza a organizacjami pozarządowymi odbywa się na
następujących zasadach:
1. pomocniczości — Gmina Niemcza uznaje prawo organizacji pozarządowych do
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery
zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z nimi. Wspiera ich działalność i
umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie,
2. suwerenności stron — Gmina Niemcza respektuje niezależność i suwerenność
organizacji pozarządowych, ich związków i reprezentacji,
3. partnerstwa — organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie
oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w
identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów
ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych,
4. efektywności — Gmina Niemcza przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom
pozarządowym dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania
środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując
wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych,
5. uczciwej konkurencji i równości szans — podejmowanie działań opierających się na
równych dla wszystkich stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie
działań (w szczególności dotyczących zlecania zadań publicznych) w sposób
transparentny i przejrzysty;

6. jawności — Samorząd Gminy Niemcza udostępnia współpracującym z nim
organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań
publicznych, w których możliwe jest prowadzenie takiej współpracy,
7. legalności — wszelkie działania Samorządu Gminy Niemcza oraz organizacji
pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.
§3

Zakres przedmiotowy współpracy
Współpraca pomiędzy Gminą Niemcza a organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań
określonych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w szczególności
ustawowych zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do terytorialnego
zakresu działania Gminy Niemcza.
§4
Formy współpracy
Współpraca pomiędzy Gminą Niemcza a organizacjami pozarządowymi odbywa się
w następujących formach finansowych i pozafinansowych:

1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2. konsultowania z
normatywnych,

organizacjami

pozarządowymi

projektów

aktów

3. tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym,
4. przystępowania Gminy Niemcza w miarę potrzeb do partnerstw w projektach
kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy zewnętrznych,
5. rekomendowania w miarę potrzeb projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe,
6. zlecania realizacji zadań publicznych,
7. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
8. umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
9. obejmowania w miarę potrzeb honorowym patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Niemcza inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe.
§5

Priorytetowe zadania publiczne
1. Określa się priorytetowe zadania publiczne Gminy Niemcza realizowane przy
współudziale organizacji pozarządowych w roku 2023 z zakresu:

1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do placówek edukacyjno-oświatowych,

b) Zakup usług opiekuńczych — opieka nad osobami starszymi,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) Promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą
b) Imprezy kulturalne
c) Warsztaty artystyczne
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegające na
rozwoju społeczności lokalnych poprzez włączanie mieszkańców w realizację
projektów pożytku publicznego
4) turystyki i krajoznawstwa:
a) Krajoznawcza promocja Niemczy i Ziemi Niemczańskiej
b) Poprawa istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
c) Organizacja otwartych imprez turystycznych na obszarze Gminy Niemcza
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) Utrzymanie i udostępnianie gminnych obiektów sportowych
b) Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
c) Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Niemcza
b) Profilaktyka bezdomności zwierząt z terenu Gminy Niemcza

7) ratownictwa i ochrony ludności - Ochrona przeciwpożarowa i prewencja
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń
2. Na realizację programu w projekcie budżetu zaplanowano kwotę ogółem 269 700,00 zł.

§6
Okres realizacji programu
Roczny Program obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023
roku. Program obejmuje działania zaplanowane na rok 2023 z tym, że dopuszcza się rozpoczęcie
działań przygotowawczych już w roku poprzedzającym, oraz dopuszcza się zakończenie
podsumowań i analiz do 30 kwietnia 2024 roku.
§7
Sposób realizacji programu
Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi
przez:

1. Referat Budownictwa i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy Niemcza,
2. Inne niż określony w § 7 pkt. 1, referaty Urzędu Miasta i Gminy Niemcza,
3. jednostki organizacyjne Gminy Niemcza, a w szczególności:
a. Niemczański Ośrodek Kultury;
b. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna;
c. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy
d. Placówki oświatowe Gminy Niemcza

§8
Sposób oceny realizacji programu
1. Oceny realizacji Programu dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza. Oceny dokonuje się
po zakończeniu realizacji programu, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2024 roku.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania oceny okresowej w trakcie trwania realizacji programu.
3. Ocena dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
1. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy
Niemcza na realizację zadań publicznych,
2. liczba zadań publicznych, które otrzymały wsparcie z budżetu Gminy Niemcza,
3. wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na
realizacji zadań publicznych.

§9
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
Tworzenie programu i konsultacje przebiegało według następujących
kroków:
1. Opracowanie projektu Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2023 r. powstał na bazie programu współpracy na 2022 r. z
uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu
gminy na rok 2023.
2. Przeprowadzenie konsultacji poprzez zamieszczenie projektu Rocznego
programu współpracy Gminu Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 do
publicznych konsultacji w terminie 7 dni na stronie internetowej UMiG
Niemcza o przystąpieniu do sporządzania programu, oraz zaproszenia do
składania propozycji współpracy na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Niemcza, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Niemcza.

3. Analiza zgłoszonych wniosków i uwag do projektu i przygotowanie w oparciu o
te materiały w zgodzie z obowiązującym prawem ostatecznej wersji programu.
4. Zgłoszenie projektu uchwały o przyjęciu Rocznego programu współpracy Gminy
Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2023 pod obrady Rady Miejskiej w
Niemczy.

§ 10
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert.
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje
w ramach ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert.
2. Równocześnie z publikacją pierwszego ogłoszenia o konkursie, Burmistrz zamieszcza
informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej.
W wyniku naboru zostaje utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych
Gminy Niemcza do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
w 2023 roku.
3. Kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej zgłoszone oferty, mogą
zgłaszać organizacje w terminie 14 dni od daty zamieszczenia informacji o możliwości
zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej.
4. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu, najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert,
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza powołuje komisję konkursową.
5. Członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje Burmistrz Miasta
i Gminy Niemcza wybiera z listy kandydatów na członków komisji konkursowych,
o której mowa w ust. 2 powyżej, nie podlegających wyłączeniu.
6. Przedstawicieli organu wykonawczego jednostki Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
wybiera samodzielnie.
7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
8. Do zadań komisji konkursowych należy ocena ofert złożonych na konkurs przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3
ustawy.
9. Komisja może podejmować rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 50% członków.
10. Opiniowanie ofert odbywa się w sposób jawny, na podstawie kryteriów oceny ofert
zawartych w warunkach konkursowych.

11. Z prac komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na
posiedzeniu.
12. Komisja przygotowuje dla Burmistrza listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji
wraz z propozycją podziału środków finansowych.
13. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.
14. Powierzenie lub zlecenie zadania publicznego i przyznanie dotacji następuje w drodze
Zarządzenia Burmistrza.
15. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób
określony w art. 13 ust. 3 ustawy.

