Załącznik do Uchwały Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 25 listopada 2015 roku
Roczny program współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi
na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.
857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców
Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016.
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Roczny program współpracy określa zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, formy,
zasady oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana jest z udzieleniem pomocy
finansowej na działalność publiczną.
§ 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. Dz. U. z 2014 r. poz.1118, z poźn. zm.),
2. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty,
3. Gminie – rozumie się przez to Miasto i Gminę Prabuty,
4. Programie – rozumie się przez to ,,Roczny program współpracy Miasta i Gminy Prabuty
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty
w roku 2016”.
5. Organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857
z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców
Miasta i Gminy Prabuty.
6. Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

7.

Konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2
i w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

II. Cele Programu.
§ 3.
Celem głównym Programu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych
działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiędzy samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie inicjatyw
lokalnych zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
§ 4.
Celami szczegółowymi Programu są:
1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych
i kulturalnych.
2. Działania na rzecz stwarzania warunków do podejmowania inicjatyw lokalnych.
3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, umacnianie
świadomości społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty,
4. Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
5. Działania przeciwko wykluczeniom społecznym.
III. Zakres przedmiotowy Programu:
Ustala się następujący zakres przedmiotowy współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami
pozarządowymi w 2016 r.:

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Ochrona i promocja zdrowia.
Działania w zakresie pomocy społecznej
Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju kultury.
Ochrona środowiska i działalność proekologiczna.
Wspieranie rozwoju edukacji, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych.
Działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Działania na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych.

IV. Priorytetowe zadania publiczne:
§ 5.
Ustala się priorytetowe zadania własne Miasta i Gminy Prabuty, które mogą być zlecane do realizacji
Organizacjom w 2016 roku:
1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Gminy.
b) organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i regionalnym,
c) organizacja innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno – sportowego,
d) tworzenie atrakcyjnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w oparciu
o istniejące w gminie warunki przyrodnicze. Utworzenie i funkcjonowanie Letniej Szkółki
Wędkarskiej.

2. W zakresie ochrony zdrowotnej:
a) prowadzenie działań związanych z rehabilitacją niepełnosprawnych mieszkańców
Gminy Prabuty,
b) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień.
3. W zakresie pomocy społecznej:
a) integracja osób niepełnosprawnych,
b) prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
c) wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania żywności dla najuboższych
mieszkańców Gminy,
d) wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. W zakresie kultury:
a) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze lokalnym mające istotne znaczenie dla
rozwoju kultury regionalnej oraz promocji w kraju i za granicą,
b) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych
nośników zapisu.
c) stwarzanie warunków do udziału w przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze
lokalnym i regionalnym mających za zadanie poznawanie kultur różnych narodów,
d) organizacja konferencji, seminariów i przedsięwzięć artystycznych mających na celu
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
5. W zakresie ochrony środowiska:
a) proekologiczna edukacja dzieci i dorosłych.
b) popularyzacja wiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii.
6. W zakresie edukacji:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów poprzez udzielanie stypendiów,
b) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów poprzez realizację projektów
systemowych popularyzujących wiedzę naukowo – techniczną,
c) prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie integracji z Unią
Europejską.
7. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
b) inspirowanie, rozwijanie i wspieranie organizacji pozarządowych w sferze edukacji,
spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego.
V. Zasady i formy współpracy z Organizacjami:
§ 6.
Współpraca z Organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty odbywać
się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencyjności i jawności.

§ 7.
Zlecenie Organizacjom realizacji zadań Miasta i Gminy Prabuty odbywać się będzie poprzez:
1. Powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji.
2. Wspieranie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
§ 8.
Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych Organizacjom w formie dotacji jest
otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego
trybu.
§ 9.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prabuty nie wcześniej
niż po uchwaleniu przez Radę Miejską w Prabutach uchwały budżetowej na 2016 rok.
§ 10.
W ramach współpracy Miasto i Gmina Prabuty deklaruje udzielanie Organizacjom wsparcie
w zakresie:
1. Pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych, których tematyka wiąże się z realizacją
Programu, w szczególności udostępnianie lokalu lub środków technicznych, w miarę
istniejących możliwości organizacyjnych.
2. Pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych ze źródeł
zewnętrznych.
3. Współudział Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń w
celu podniesienia sprawności funkcjonowania Organizacji.
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu.
5. Nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzeniem
realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywać się będzie w drodze otwartego
konkursu ofert.
6. Obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza inicjatyw realizowanych w ramach
Programu.
§ 11.
Wzajemne informowanie się Gminy i Organizacji o planowanych kierunkach działalności
i współpracy odbywać się będzie poprzez:
1. Prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty bazy danych
o Organizacjach oraz publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym.
2. Konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do ich zakresu działalności projektów aktów
prawa miejscowego.
3. Angażowanie Organizacji do wymiany doświadczeń oraz prezentacji osiągnięć.
4. Inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy Organizacji w sferze
publicznej.

VI. Wysokość środków planowanych na realizację Programu.
§ 12.
Na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć w roku 2016 kwotę 192 tys. zł. Ostateczną
wysokość środków na realizację zadań zleconych Organizacjom określi Rada Miejska w Prabutach
w uchwale budżetowej na rok 2016.
VII. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert.
§ 13.
1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje
pozarządowe i podmioty uprawnione w ramach ogłoszonego przez Miasto i Gminę Prabuty otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
2. Komisja konkursowa oraz jej przewodniczący i zastępca przewodniczącego powoływani
są zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
3. Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji, a w sytuacji jego nieobecności
zastępca przewodniczącego.
4. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.
5. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów
podróży.
6. W ramach pracy komisji konkursowej przeprowadzane są następujące czynności:
a) wypełnienie przez członków komisji konkursowej oświadczeń o bezstronności w stosunku
do oferentów albo o wykluczeniu z postepowania,
b) ocena złożonych ofert pod względem formalnym, w tym kompletu załączników,
c) w razie niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych, wezwanie oferentów do uzupełnienia
lub złożenia wyjaśnienia,
d) odrzucenie ofert, które nie zostały uzupełnione w wyznaczonym przez komisję terminie lub zostały
złożone po wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie terminie,
e) ocena merytoryczna ofert w oparciu o indywidualne punktowe oceny poszczególnych członków
komisji konkursowej,
f) ustalenie średniej oceny punktowej ofert, w oparciu o indywidualne punktowe oceny
poszczególnych członków komisji konkursowej,
g) sporządzenie protokołu z prac komisji konkursowej wraz z rekomendowaniem ofert do realizacji
zadań publicznych Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniej z ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji
podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.
8. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
9. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci powiadamiani są pisemnie w terminie 7 dni od daty
zakończenia postępowania konkursowego.
10. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.
VIII. Okres realizacji Programu.
§ 14.
Program współpracy będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
IX. Sposób realizacji Programu.
§ 15.
Ze strony Miasta i Gminy Prabuty głównym realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty. Głównym koordynatorem współpracy Gminy i Organizacji jest Zespół ds. Oświaty, Kultury,
Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, który w
ramach swojej pracy będzie w szczególności:

1. Przygotowywał i przeprowadzał otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
2. Sporządzał sprawozdania ze współpracy z Organizacjami, w tym w terminie do 30 kwietnia
każdego roku przedkładał Radzie Miejskiej w Prabutach sprawozdanie z realizacji Programu
za rok poprzedni.
3. Podejmował i prowadził bieżącą współpracę z Organizacjami, w tym aktualną bazę danych
o Organizacjach.
4. Gromadził informacje i wnioski do ewaluacji Programu oraz działalności pożytku publicznego
na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
X. Kontrola i ocena realizacji powierzonych lub wspieranych zadań publicznych.
§ 16.
Burmistrz sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych poprzez:
1. Egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, Programie oraz podpisanych
z Organizacjami umowach na realizację zadań publicznych, w tym kontrolę prawidłowości
prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach zawartych w
umowach.
2. Analizę i ocenę przedkładanych przez Organizacje rozliczeń i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych.
3. Ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonanych zadań.
4. Egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub
wykorzystanie ich niezgodnie z umową.
5. Powołanie zarządzeniem Burmistrza komisji do bieżącej oceny realizacji powierzonych
Organizacjom zadań publicznych.
XI. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji.
Projekt Programu został przygotowany przez Zespół ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy Prabuty na podstawie doświadczeń
z realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających w latach 2005 - 2015 na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty.
We wrześniu 2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, poprzez zaproszenie do składania
propozycji i uwag do Rocznego programu współpracy, umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy w Prabutach W ramach tego działania zebrano pisemne propozycje organizacji
pozarządowych do zakresu celów szczegółowych oraz priorytetowych zadań publicznych programu.
Ostateczna treść Programu została przedłożona Radzie Miejskiej w Prabutach po przeprowadzeniu
spotkań konsultacyjnych z Organizacjami działającymi w Mieście i Gminie Prabuty.

