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- o L ^ c e RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 27 pazdziemika 2016r. 

w sprawie przyj^cia Programu wspolpracy Gminy Zapolice z organizacjami 

pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku 

publicznego na rok 2017. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 

(t. j . Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) oraz art. 5a ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 239; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 395.). Rada Gminy Zapolice uchwala, co 

nast^puje: 

§ 1. Uchwala si^ Program wspolpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarz^dowymi oraz 

innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2017, ktory 

stanowi zal^cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr XIII/72/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 pazdziemika 2015 r. 

w sprawie przyj^cia Programu wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi 

podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2016. 

§ 4. W sprawach zwi^zanych z realizacji zadan okreslonych w Programie wspolpracy 

z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku 

publicznego na rok 2016 przyjetym uchwaly Nr XIII/72/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 

pazdziemika 2015 r. wszcz^tych i niezakohczonych pod rz^dami tej uchwaly stosuje si? 

przepisy dotychczasowe. 

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

§ 6. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urz?dzie Gminy Zapolice oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice. 



Zalcjcznik do uchwaly Nr X X V / I 5 7 / I 6 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 27 pazdziemika 2016r. 

Program wspolpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzqeymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2017. 

Wstfp ^ 

Istotnq cech? spoleczenstwa demokratycznego stanowi system form samoorganizacji 

obywatelskiej. Organizacje obywatelskie poprzez swojq dzialalnosc tworzq warunki do 

udzialu obywateli w zyciu swej spolecznosci lokalnej, integruj^ J4 i aktywizuj^. W realizacji 

powyzszego znaczn^ rol? odgrywaj^ organizacje pozarz^dowe, ktore na zasadach partnerstwa 

i suwerennosci mogq w znacznym stopniu wspomoc dzialania Naszego samorz^du poprzez 

wspoldzialanie w realizacji zadan publicznych . 

W celu okreslenia zasad wspolpracy Gmina Zapolice ustanawia "Program wspolpracy Gminy 

Zapolice z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc 

pozytku publicznego "-zwany dalej Programem. 

§1. Ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w srodowisku lokalnym, poprzez 

budowanie partnerstwa mi?dzy administracj^ publiczn^, a organizacjami pozarz^dowymi oraz 

podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci 

pozytku publicznego i wolontariacie. 

§ 2. 1. Umocnienie lokalnych dzialan, stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw i 

struktur funkcjonuj^cych na rzecz spolecznosci gminnej. 

2. Zwi^kszenie wplywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spolecznej w Gminie. 

3. Poprawajakosci zycia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb spolecznych. 

4. Integracja organizacji pozarz^dowych obejmuj^cych swym zakresem sfer? dzialan 

publicznych Gminy. 

5. Udzial zainteresowanych organizacji pozarz^dowych przy tworzeniu programu 

wspolpracy. 

§ 3. 1. Dzialania wladz samorz^dowych i organizacji pozarz^dowych uzupelniaj^ si? tworz^c 

efektywne i skuteczne dzialania na rzecz poprawy jakosci zycia mieszkahcow. Wspolpraca 

Gminy z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc 

pozytku publicznego odbywa si? w oparciu o zasady pomocniczosci, suwerennosci stron. 



partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji, jawnosci i poszanowania interesow 

partnerow wspolpracy 

2. Przedmiotowy zakres wspolpracy Gminy z podmiotami, o ktorych mowa w ust. 1 

okresla art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym oraz art. 4 

ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 4 Wladze Gminy we wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami prowa-

dz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego podejmowac b^d^ dzialania klad^ce nacisk na: 

1) dzialania wychowawcze; 

2) przeciwdzialanie patologiom spolecznym; 

3) ochron? i promocj? zdrowia i zdrowego trybu zycia; 

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

§5 .1 . Wspolpraca Gminy z organizacjami pozarz^dowymi ma charakter fmansowy 

1 pozafmansowy. 

2 Do form wspolpracy finansowej zalicza si? zlecanie organizacjom pozarz^dowym zadan 

publicznych poprzez: _ ,^ 

1) powierzenie wykonania zadan wraz z udzieleniem dotacji na fmansowanie ich 

realizacji; 

2) wspieranie zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie ich realizacji. 

3. Wspieranie oraz powierzanie odbywa si? po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 

chyba ze przepisy odr?bne przewiduj^ innym tryb zlecania (wzor oferty realizacji zadania 

publicznego, ramowy wzor umowy o wykonanie zadania publicznego i wzor 

sprawozdania z wykonania tego zadania zawiera Rozporz^dzenie Ministra Pracy i 

Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 

umowy dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 

wykonania tego zadania (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 

4. Do form wspolpracy pozafinansowej nalezy: 

1) prowadzenie dzialalnosci promocyjnej i informacyjnej dotyczacej wspolnych dzialan 

Gminy i organizacji pozarz^dowych w srodkach masowego przekazu, Biuletynie 

Informacji Publicznej i poprzez inne formy; 

2) konsultowanie projektow uchwal i innych dokumentow dotycz^cych dzialalnosci 

statutowej organizacji pozarzqdowych; 

3) tworzenie wspolnych zespolow konsultacyjnych wspolpracuj^cych w diagnozowaniu 

potrzeb spolecznych dlugoterminowych i tworzenie rocznych planow dzialan; 

4) pomoc merytoryczna dla projektow realizowanych przez organizacje pozarz^dowe 



przyczyniaj^ce si? do poprawy zycia mieszkahcow Gminy; 

5) wspolpraca przy reaHzacji akcji charytatywnych; 

6) pomoc w rozwi^zaniu biez^cych problemow organizacyjnych. 

§ 6.1. W dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

1) wspieranie systemu wspoizawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo 

mlodziezy; 

2) wspieranie zadan realizowanych przez kluby sportowe, zwlaszcza dla dzieci 

i mlodziezy; 

3) wspieranie programow sluz^cych rozwojowi sportu dzieci i mlodziezy; 

4) informowanie opinii publicznej o wydarzeniach organizowanych, 

wspolorganizowanych lub takich, w ktorych bior^ udzial organizacje pozarz^dowe; 

2. W dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia: 

1) organizowanie imprez z zakresu profilaktyki zdrowotnej mieszkancdw; 

2) propagowanie zdrowego stylu zycia i podnoszenia swiadomosci zdrowotnej. 

§ 7. Niniejszy program obowi^zuje od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ' 

§ 8 . 1 . Podstawowym kryterium decyduj^cym o podj?ciu wspolpracy jest prowadzenie przez 

organizacje pozarz^dowe dzialalnosci na terenie Gminy lub na rzecz jego mieszkahcow. 

2. Gmina i organizacje pozarz^dowe wspolpracuj^ ze sob^ w oparciu o zasad? partnerstwa, 

pomocniczosci przy suwerennosci stron, uczciwej konkurencji i jawnosci: 

1) w mysl zasady pomocniczosci przy suwerennosci stron Gmina respektuj^c odr?bnosc 

i suwerennosc organizacji pozarz^dowych, uznaje ich prawo do samodzielnego 

definiowania i rozwi^zywania problemow nalez^cych do sfery zadan publicznych 

i w takim zakresie wspolpracuje z tymi organizacjami, a takze wspiera ich dzialalnosc 

oraz umozliwia realizacj? zadan publicznych na zasadach i w formie okreslonej w 

ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie; 

2) zgodnie z zasady partnerstwa organizacje pozarz^dowe na zasadach i w formie okreslonej 

w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. uczestnicz^ 

w identyfikowaniu i definiowaniu problemojv spolecznych, wypracowaniu sposobow ich 

rozwi^zania oraz wykonaniu zadan publicznych; 

3) kierujac si? zasady efektywnosci Gmina. przy zleceniu organizacjom pozarz^dowym 

zadan publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania 

srodkow publicznych, przestrzegaj^c zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem 

wymogow okreslonych w art. 127 ust.l pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t . j . Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6zn. zm.) 



4) maj^c na wzgl?dzie zasad? jawnosci Gmina udost?pnia wspolpracuj^cym z nim 

organizacjom pozarzqdowym informacje o zamiarach, celach i srodkach przeznaczonych 

na reaHzacj? zadan publicznych. 

3. Gmina umozliwia organizacjom pozarz^dowym udzial w realizacji zadan publicznych 

wynikaj^cych z art. 4 ust. 1 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, w 

zakresie odpowiadaj^cym zadaniom Gminy. 

§ 9. Gmina Zapolice wspolpracuj^c z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami pozytku 

publicznego w realizacji uchwalonego programu i przeznacza srodki finansowe w wysokosci 

okreslonej uchwaly budzetow^. 

§ 10. Za realizacj? merytoryczn^ poszczegolnych zadan obj?tych Programem Wspolpracy 

odpowiadaji kierownicy wlasciwych rzeczowo jednostek organizacyjnych Gminy Zapolice lub 

wyznaczeni pracownicy Urz?du Gminy. 

§ 11. Przygotowanie programu obejmuje realizacj? nast?puJ4cych dzialan: . 

1) przygotowanie projektu uchwaly w sprawie przyj?cia Programu wspolpracy Gminy 

Zapolice z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi 

dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2017 przez merytoryczne stanowisko Urz?du 

Gminy w Zapolicach; 

2) przeprowadzenie konsultacji Programu zgodnie z uchwaly Nr XVll/99/12 Rady Gminy 

Zapolice z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektow aktow 

prawnych w dziedzinach dotycz^cych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. 

Woj. Lodz, z 2012 r., poz. 1682); 

3) przedlozenie Radzie Gminy w Zapolicach projektu uchwaly w sprawie przyj?cia 

Programu wspolpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi 

podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2017 celem 

uchwalenia; 

4) po uchwaleniu przez Rad? Gminy uchwala w sprawie przyj?cia Programu wspolpracy 

Gminy Zapolice z organizacjami. pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami 

prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2017 zostanie zamieszczona na 

tablicy ogloszeh w Urz?dzie Gminy Zapolice informacyjnej oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Zapolice. 

§ 12.1. Komisja konkursowa i jej przewodnicz^cy powolywana jest zarz^dzeniem Wojta 

Gminy Zapolice niezwlocznie po zamkni?ciu konkursu ofert. 



2 W sktad komisji wchodz^ przedstawiciele organu wykonawczego oraz reprezentant 

wskazany przez organizacje pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy 

o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie, z wyl^czeniem osob reprezentuj^cych 

organizacje pozarz^dowe lub podmioty bior^ce udzial w konkursie. 

3. Komisja konkursowa moze dzialac bez udzialu osob wskazanych przez organizacje 

pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o dzialalnosci pozytku 

publicznego i wolontariacie jezeli: 

1) zadna organizacja nie wskaze osob do skladu komisji konkursowej lub 

2) wskazane osoby nie wezm^ udzialu w pracach komisji konkursowej, lub 

3) wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj^ wyl^czeniu na 

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy 3 ustawy o dzialalnosci pozytku 

publicznego i wolontariacie 

4. Komisja konkursowa dziala w oparciu o wlasciwe ustawy oraz zasady: pomocniczosci, 

suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji i jawnosci. Komisja 

dokonuje oceny i kwalifikacji ofert oraz przedstawia je do akceptacji Wojtowi Gminy. 

5. Komisja konkursowa dzialaj^ca na podstawie Regulaminu ustalonego przez Wojta Gminy 

przy rozpatrywaniu ofert: 

1) ocenia mozliwosc realizacji zadania przez oferenta, 

2) ocenia przedstawion^ kalkulacj? kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania, 

3) uwzgl^dnia wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj? zadania, 

4) uwzgl?dnia pianowany przez organizacje pozarz^dow^ lub podmiot wymieniony 

w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie udzial 

srodkow wlasnych lub pochodzqcych z innych zrodel, a takze wklad rzeczowy, 

osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prac? spoleczn^ czlonkow. 

6. Komisja podejmuje rozstrzygni?cia w glosowaniu jawnym, zwykl^ wi^kszosci^ glosow, w 

obecnosci co najmniej polowy pelnego skladu. W przypadku rownej liczby glosow 

decyduje glos Przewodnicz^cego. 

7. Rozstrzygni?cia Komisji nie ŝ  wi^z^ce dla Wojta Gminy. 

§13.1. Szczegolowe zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania si? o dotacj? przez 

organizacje pozarz^dowe, tryb przyznawania, rozliczania, kontroli udzielonych dotacji 

okreslaj^: 

1) ustawa o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z pozn. zm.), 

2) rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w 



sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcjcych realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania lego zadania (t.j. Dz. IJ. z 2016 r.. 

poz. 1300). . 
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