Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 29.12.2014 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA GRÓJEC
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Grójec
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 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 2015

Współpraca Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2015 r. opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2014 r.,
poz. 1118 ze zm.)
§ 2.
Ilekroć w programie jest mowa o:
1. „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),
2. „Gminie” – rozumie się przez to Gminę i Miasto Grójec,
3. „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4.

„dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.221 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

5. „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2
i w art. 13 ustawy,
6. „Burmistrzu” – rozumie się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec,
7. „stronie internetowej” – rozumie się stronę www.grojecmiasto.pl/wop
Cele programu
§ 3.
1. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami,
służącego rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców i ich zaspokajaniu oraz wzmacnianiu roli
aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
2. Cele szczegółowe programu:
a. tworzenie warunków dla powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
b. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gmin ,
c.

poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

d. budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami

Zakres i Zasady współpracy
§ 4.
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy w szczególności zadań gminy w zakresie:
1. pomocy społecznej,
2. kultury fizycznej, sportu i turystyki.
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
§ 5.
Program współpracy na rok 2015 obejmuje w szczególności:
1. działania z zakresu pomocy społecznej między innymi poprzez organizowanie wydawania
gorącego posiłku i opieki specjalistycznej w miejscu zamieszkania osób obłożnie chorych.
2. działania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki między innymi poprzez:
a. organizowanie treningów i obozów szkoleniowych,
b. organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych,
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c. organizowanie i udział w zawodach sportowych,
d. zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych,
e. organizowanie imprez i rajdów pieszych, rowerowych, turniejów sportowo –
intelektualnych i obozów szkoleniowo – wypoczynkowych.
f. organizowanie zajęć taktyczno – technicznych dzieci i młodzieży,
g. wykonanie wstępnego projektu map rowerowych na terenie gminy Grójec.
3. działania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania między innymi poprzez:
a.

wspieranie procesów edukacyjnych, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej,

b. realizację

programów

edukacyjnych

rozwijających

zainteresowania

dzieci

i młodzieży wykraczających poza program szkolny,
c. organizację działań na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
d. realizację działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji
szkolnych.
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 6.
Przedmiotem współpracy jest:
1. realizacja zadań publicznych, określonych w art.4 ustawy, w zakresie odpowiadającym
ustawowym zadaniom gminy,
2. badanie i wspólne określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
3. działania promujące Gminę poprzez działalność organizacji.
Formy współpracy
§ 7.
Współpraca administracji samorządowej z organizacjami opiera się na zasadach określonych w
ustawie i może mieć charakter finansowy lub pozafinansowy.
§ 8.
Do finansowych form współpracy zalicza się w szczególności
1. zlecanie organizacjom Programu realizacji zadań publicznych w formie:
a) powierzania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji,

3

b) wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
2. zlecenie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy.
§ 9.
Współpraca o charakterze pozafinansowym polega w szczególności na :
1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu
w celu zharmonizowania tych kierunków,
2. przyjmowaniu wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji.
3. udzielaniu podmiotom pomocy w sprawie umożliwienia organizacji przedsięwzięć na
terenie gminnych obiektów sportowych i placówek oświatowych podległych gminie,
4. udostępnianiu nieodpłatnie pomieszczeń i sal należących do gminy organizacjom
współpracującym na stałe z Gminą, na organizowanie nieodpłatnych konferencji, szkoleń
i spotkań,
5. zamieszczaniu informacji o organizacjach na stronie internetowej.
Okres i realizacja Programu
§ 10.
Powierzanie realizacji zadania, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit a może nastąpić również poprzez
zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
§11.
Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 12.
1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 8 ust 1 następuje w trybie otwartego konkursu ofert,
chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 5 ogłasza Burmistrz.
3. Burmistrz ogłaszając otwarty konkurs może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby
upoważnione do przyjmowania składanych ofert i oceny ich kompletności.
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4. Rozpatrzenie oferty może być uzależnione od złożenia w określonym terminie
dodatkowych informacji lub dokumentów będących w posiadaniu podmiotu składającego
ofertę.
5. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowych
§ 13.
1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w § 5, powołuje
się komisje, składające się z przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,
przedstawiciela jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Grójec oraz 2 przedstawicieli
organizacji wskazanych przez organizacje z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje biorące udział w konkursie.
2. Przedstawicieli organizacji wybiera Burmistrz spośród zgłoszonych kandydatur.
3. Informację o możliwości zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej ogłasza
Burmistrz, którą zamieszcza się na stronie internetowej na okres nie krótszy niż 7 dni.
4. W sytuacji, gdy żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej
Komisja działa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza.
5. W pracach Komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy.
6. Skład komisji określi Burmistrz Zarządzeniem.
7. Zasady działania komisji określa załącznik Nr 1 do Programu .
Sposób oceny realizacji Programu
§ 14.
1. Ocenę realizacji programu dokonuje Burmistrz na podstawie sprawozdań składanych
przez organizacje z wykonywanych przez nie zadań objętych umowami na udzielenie
dotacji.
2. Bieżący monitoring realizacji programu prowadzi pracownik Urzędu Gminy i Miasta
w Grójcu.
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3. Uzyskane w czasie realizacji programu informacje, wnioski, uwagi i propozycje
dotyczące realizowanych zadań będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej
współpracy gminy z organizacjami.
4. Roczne sprawozdanie z realizacji programu Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w
Grójcu do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§ 15.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji odbył się na podstawie Uchwały
Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 r.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 16.
Zadania priorytetowe do realizacji w roku 2015.
1. pomoc społeczna,
2. kultura fizyczna, sport i turystyka,
3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
§17.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi określi uchwała budżetowa na 2015 rok.
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