Projekt
z dnia 16 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kozłów 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na rok 2016.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 594 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy
Kozłów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Kozłów 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ...............................................
Rady Gminy Kozłów
z dnia ............................... 2015 r.
Program i zasady współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz
osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego oraz „inicjatywą lokalną” w 2016 roku.
§ 1. Współpraca Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi, ich związkami i reprezentacjami opiera
się na zasadach: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zasada pomocniczości.
Gmina Kozłów uznaje prawo organizacji pozarządowych do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów społeczności, także należących do sfery zadań publicznych. Samorząd będzie
zlecał zadania i przekazywał środki finansowe organizacjom, które są gotowe realizować te zadania na
wymaganym poziomie.
Gmina Kozłów oczekuje od organizacji samodzielnego wzmacniania swoich zasobów kadrowych,
materialnych i finansowych, tak aby stały się stabilnym i profesjonalnym partnerem w realizacji zadań
publicznych.
Zasada suwerenności stron.
Gmina Kozłów respektuje niezależność organizacji pozarządowych, ich związków i reprezentacji.
Wykonując zadania na zlecenie Samorządu organizacje powinny działać w ramach obowiązujących
przepisów, procedur, uregulowań prawnych.
Zasada partnerstwa.
Gmina Kozłów traktuje organizacje pozarządowe, ich związki i reprezentacje jako równoprawnych
partnerów
we
współpracy
w zakresie
określonym
w niniejszej
uchwale.
Samorząd oczekuje od organizacji pozarządowych działań polegających na stosowaniu przejrzystych
procedur opartych na obowiązującym prawie oraz spełniania standardów etycznych.
Samorząd oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach przygotowawczych programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi, przekazywaniu informacji, udziału w innych wydarzeniach.
Zasada efektywności.
Samorząd będzie dokonywał wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych
spośród proponowanych przez organizacje pozarządowe.Samorząd oczekuje od organizacji innowacyjnych,
efektywnych ofert realizacji zadań oraz sporządzania właściwej dokumentacji ofertowej, rzetelnej realizacji
przyjętych zadań, wywiązywania się ze zobowiązań merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych.
Zasada uczciwej konkurencji.
Samorząd będzie równorzędnie traktował podmioty konkurujące o realizację zadań publicznych.
Samorząd będzie ogłaszał w tym samym czasie, jednolite założenia określające zadanie oraz będzie
stosował takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert. Organizacje pozarządowe ubiegające się o realizację
zadań publicznych powinny w sposób rzetelny przedstawiać swoje zasoby, metody, kalkulacje i inne
warunki realizacji i stosowane przy planowanej realizacji tych zadań.
Zasada jawności.
Samorząd będzie udostępniał informacje na temat zamiarów, celów i środków przeznaczonych na
realizację zadań publicznych oraz o dotychczas ponoszonych kosztach prowadzenia tych zadań. Samorząd
będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi były
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powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów
podejmowania
decyzji.
Samorząd oczekuje od organizacji z nim współpracujących jawności w działalności statutowej i finansowej.
§ 2. Głównymi podmiotami realizującymi program są:
1. Rada Gminy Kozłów w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości
środków finansowych na jej realizację,
2. Wójt Gminy Kozłów w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy Kozłów,
3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne.
§ 3. § 3. 1. Celami ogólnymi wprowadzenia Programu współpracy Gminy Kozłów z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok jest kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego poprzez:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
lokalną oraz jej tradycje,
2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.
2. Obszarami działania oraz celami szczegółowymi są:
1) Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży
- Cel szczegółowy: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego,
realizowany poprzez:
a) organizowanie konkursów, zawodów, wystaw, festynów,
b) promowanie turystyki, organizowanie wycieczek oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
i młodzieży,
c) organizowanie prelekcji, kursów, szkoleń, konferencji,
d) przygotowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych.
2) Rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu
- Cel szczegółowy: Rozwijanie aktywności sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców,
realizowany poprzez:
a) organizowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych,
b) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
c) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i klubami.
3) Promocja Gminy
- Cel szczegółowy: Promocja Gminy poprzez działanie organizacji pozarządowych, realizowany poprzez:
a) promowanie działalności organizacji na stronie internetowej www.kozlow.pl,
b) promowanie Gminy poprzez umieszczanie logo gminy kozłów, nazwy lub herbu na wydawanych
materiałach, ubiorach, itp.,
c) promowanie i wspomaganie rozwoju kulturalnego gminy.
4) Stworzenie warunków ochrony życia i zdrowia ludzi.
- Cel szczegółowy: Zapobieganie zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska i życia mieszkańców,
realizowany poprzez:
a) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwową Strażą Pożarną i organami samorządowymi,
b) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
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c) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobów ochrony
przed nimi,
d) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej,
e) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy
o ochronie przeciwpożarowej i statutu.
§ 4. Priorytetowymi zadaniami publicznymi wspieranymi przez Gminę Kozłów w 2016 roku są:
1) nauka, oświata, i wychowanie,
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
§ 5. Przedmiotem współpracy władz gminy Kozłów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.
§ 6. Formami współpracy Gminy Kozłów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
są:
1. Współpraca finansowa, realizowana poprzez:
1) pomoc finansową z budżetu Gminy Kozłów na zasadzie zlecania lub wspierania podmiotów prowadzącym
działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2) pomoc finansową z budżetu Gminy Kozłów na zasadzie dofinansowania wkładu własnego organizacji przy
realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany. W tym
celu organizacja powinna przed złożeniem wniosku do w/w funduszy złożyć wniosek do Wójta Gminy
Kozłów dot. propozycji projektu wraz ze wskazaniem wielkości niezbędnego dofinansowania ze środków
Gminy Kozłów oraz jego przeznaczenia.
2. Współpraca poza-finansowa, realizowana poprzez:
1) wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działań,
2) użyczanie, udostępnianie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków
komunalnych,
3) działalność wspomagającą w uzyskiwaniu porad prawnych radcy prawnego Urzędu Gminy Kozłów,
4) promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
5) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, np.: Unii Europejskiej.
§ 7. 1. Wspieranie oraz powierzanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert lub na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
2. Powierzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 może nastąpić w innym trybie niż określony w § 7 ust. 1,
jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach,
w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach
publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
§ 8. 1. Po upływie terminu składania ofert konkursowych Wójt Gminy Kozłów powołuje zarządzeniem
komisję konkursową.
2. Komisja konkursowa jest powoływana na zasadach określonych w artykule 15 ust. 2a do 2f ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W zarządzeniu określa się skład komisji np: liczbę przedstawicieli organu wykonawczego jednostki
samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs oraz liczbę przedstawicieli typowanych przez organizacje
pożytku publicznego.
§ 9. 1. Realizatorem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ze strony Wójta Gminy
Kozłów będzie pracownik lub pracownicy wyznaczeni przez Wójta Gminy.
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2. Do zadań niniejszej osoby lub osób będzie należało:
1) utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi celem ułatwienia bieżącego przepływu
informacji,
2) pomoc w koordynacji działań podmiotów pożytku publicznego w celu uzyskania zamierzonego efektu,
3) kreowanie koncepcji współpracy Wójta Gminy Kozłów wraz z organizacjami pozarządowymi.
3. Uzyskane wnioski, uwagi i informacje dotyczące funkcjonowania bieżącego programu współpracy
Gminy Kozłów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego mogą być wykorzystane do
usprawnienia przyszłej współpracy Wójta Gminy Kozłów z organizacjami.
§ 10. 1. Oceną realizacji programu zajmuje się pracownik lub pracownicy urzędu wyznaczeni przez Wójta
Gminy Kozłów, którzy współpracują z przedstawicielami jednostek pożytku publicznego.
2. Wskaźnikami efektywności programu będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2) środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań,
3) beneficjentów zadań publicznych realizowanych przez organizacje.
3. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu za rok 2016 będzie ogłoszone w Biuletynie Informacji
Publicznej w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
4. Sprawozdanie powinno w szczególności określać:
1) tematy ogłoszonych konkursów;
2) liczbę złożonych ofert na poszczególne konkursy;
3) łączną sumę przyznanych dotacji;
4) łączną sumę niewykorzystanych środków finansowych;
5) liczbę rozwiązanych umów;
6) liczbę spotkań z organizacjami;
7) liczbę organizacji uczestniczących w spotkaniach.
§ 11. 1. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się ogólną kwotę
środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wymienionych
w niniejszym programie określi uchwała budżetowa Gminy Kozłów na 2016 r.
§ 12. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 obowiązuje od dnia 1 stycznia
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 13. 1. Projekt programu zamieszczony był do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kozlow.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozłów.
2. Konsultacje zostały ogłoszone 16.10.2015 r.
3. Konsultacje odbyły się w terminie 19 października - 27 października 2015 r.
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