Załącznik nr 1
do Uchwały nrXIX/./fc./2016
Rady Gminy Cewice
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ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2017 ROK

WSTĘP
„Roczny Program Współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" został uchwalony na podstawie art.5 a,
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2016 r., poz. 239 z późn. zm.). Program jest dostępny Urzędzie Gminy w Cewicach - pok. 18, tel. 59
8613 490 oraz na stronie www.cewice.pl w zakładce „ Organizacje".
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na
rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, zrzeszają bowiem
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.
Podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną. Z
tego względu stanowią znakomite uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalny samorząd.
Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza szansę na lepsze
zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Cewice.
Niezmiernie ważne jest więc budowanie i utrwalanie podstaw trwałej i systematycznej współpracy
administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1.

Podstawą Rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
zwanego dalej Programem jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

2.

Ilekroć w Rocznym programie współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 jest mowa o:
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).
Rozdział 2
Cele główne i szczegółowe programu

1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie tych
organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.

2. Celami szczegółowymi programu są:
1) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy poprzez
zwiększenie aktywności organizacji;
2) zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społecznym;
3) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
4) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
5) racjonalne wykorzystanie środków finansowych;
6) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych.
Rozdział 3
Zasady i zakres współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się
w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów współpracy:
1) zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy;
2) zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów
i zadań;
3) zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w określeniu potrzeb
i problemów mieszkańców gminy, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu
zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania;
4) zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do osiągnięcia możliwie
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jest jako
udostępnienie przez strony współpracy, informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach
współpracy, poprzez wypracowanie stosowanych procedur.

Rozdział 4
Zakres przedmiotowy i podmiotowy
1.

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom
Gminy, w następujących dziedzinach:
1) pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji, aktywizacji społecznej oraz
aktywnego i terapeutycznego wypoczynku i integracji osób niepełnosprawnych;
2) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wspieranie podmiotów realizujących
zadania wynikające z „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii";
3) upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych współzawodnictwa w grach
zespołowych i konkurencjach indywidualnych połączonego ze szkoleniem i doskonaleniem
umiejętności uczestniczenia w tych grach i sportach indywidualnych prowadzonego przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami;
4) udział we współzawodnictwie z drużynami sportowymi klubów sportowych z innych gmin,
udział w zawodach w sportach indywidualnych oraz imprezach o charakterze masowym,

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

jeśli to współzawodnictwo jest połączone z promocją Gminy Cewice oraz łączy
współzawodnictwo z działalnością szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych;
popularyzowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą połączone z nauką pływania,
udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym i poszkodowanym w innych nagłych
zdarzeniach;
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
rozwijanie różnych form turystyki propagujących walory przyrodnicze i turystyczne Gminy
Cewice;
wspieranie rozwoju, uzdolnień, talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Cewice;
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy;
promocję i organizację wolontariatu;
prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Cewice
mającej na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, regionalnej,
lokalnej między innymi poprzez organizację spotkań, imprez okolicznościowych
i konkursów.
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

2. Wójt Gminy na wniosek Rady Gminy, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
lub według własnego rozeznania może określić w ciągu roku inne zadania, o ile
w budżecie gminy zostaną zabezpieczone środki na ich realizację.
3.

4.

Podmiotami współpracy są:
1) Rada i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy;
2) Wójt, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę;
3) komisja konkursowa, w zakresie przeprowadzania konkursu na realizację zadań zleconych
przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz przedkładania Wójtowi propozycji wyboru
ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji;
4) Program skierowany jest do tych podmiotów, które prowadzą swoją działalność na terenie
Gminy Cewice.
Osobą koordynującą współpracę jest pracownik Urzędu Gminy w Cewicach, który jest
odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne

Na podstawie znanych potrzeb Gminy uznaje się, że do zadań priorytetowych, przeznaczonych do
realizacji w roku 2017 należy:
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
promocja i organizacja wolontariatu;
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
Rozdział 6
Formy współpracy
. Współpraca Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność
pożytku
publicznego
obejmuje
współpracę
o
charakterze
finansowym
i pozafinansowym.
2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych może
odbywać się w formach:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;
2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji;
3) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy; Tryb
zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej określa Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy
Cewice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
4) zlecania zadań w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy;
5) dofinansowania wkładu własnego organizacji, polegającego na wsparciu ze środków budżetu
samorządu wkładu organizacji przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych
i innych, gdzie taki wkład jest niezbędny;

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym w szczególności może polegać na działaniach:
1) publikowania na stronie internetowej Urzędu wszelkich ważnych informacji dotyczących zarówno
działań podejmowanych przez Gminę, jak i przez organizacje pozarządowe;
2) przekazywania przez organizacje pozarządowe informacji o realizowanych zadaniach sfery
publicznej;
3) przekazywania informacji za pośrednictwem lokalnych mediów o realizacji zadań publicznych;
4) użyczania obiektów sportowych, kulturalnych i oświatowych;
5) pomocy, w miarę możliwości, w dostępie do lokali i sprzętu niezbędnych do prowadzenia
działalności statutowej;
6) zamieszczania przez organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań
publicznych we wszelkich materiałach promocyjno - informacyjnych zapisu o sfinansowaniu lub
dofinansowaniu zadań przez Gminę Cewice;
7) prowadzenia i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych;
8) inicjowania realizacji zadań publicznych;
9) udzielania przez Gminę patronatów, opinii, rekomendacji, itp.;
10) partnerstwa Gminy w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe;
11) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji
publicznej;
12) pomocy merytorycznej w przygotowywaniu i opiniowaniu wniosków o dotacje ze źródeł
zewnętrznych;
13) angażowania organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;
14) promocji działalności organizacji pozarządowych.
4.

Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:
1)
2)
3)
4)

dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu gminy;
pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
budowę, inwestycje, zakup gruntów oraz środków trwałych;
działalność gospodarczą organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego;
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
6) działalność polityczną i religijną.

