
RADA GMINY ZAPOLICE 
u l . P l a c S t r a i a c k i 5 UCHWALA NR XXVII/172/16 
9 8 - 1 6 1 Z A P O L I C E 

pow.zduriskowo]ski. woj.t6dzkie RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwal^ nr XXV/157/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 pazdziemika 2016 r. w 

sprawie przyj^cia Programu wspolpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarzqdowymi 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 samorzadzie 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 dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1817), Rada Gminy Zapolice uchwala, CO nast^puje: -

§ 1. W uchwale Nr XXV/157/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 pazdziemika 2016 r. w 

sprawie przyj^cia Programu wspolpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarzadowymi 

oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2017 skresla 

si? § 4 . • 

§ 2. W zalqczniku do uchwaly o ktorej mowa w § 1 wprowadza si? nast^puj^ce zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"Celem glownym Rocznego Programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkancow 

Gminy Zapolice oraz wzmacnianie aktywnosci spolecznosci lokalnych na terenie Gminy, 

poprzez wspolprac? z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 

(zwanej dalej ustawy), prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego. Ponadto 

ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w srodowisku lokalnym, poprzez 

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

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

pozytku publicznego i wolontariacie. „ 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Celami szczegolowymi sluz^cymi osi^gni^ciu zalozenia glownego jest: 

1) Stworzenie warunkow do powstania nowych oraz umocnienie istniej^cych lokalnych 

dzialah, inicjatyw i struktur funkcjonuj^cych na rzecz spolecznosci lokalnych; 

2) Wytyczanie jasnych, przejrzystych i akceptowalnych zasad wspolpracy mi?dzy sektorami, 

opieraj^cych si? na wzajemnym doswiadczeniu i zdobytej wiedzy, w celu maksymalizacji 

zyskow z podejmowanych wspolnie dzialah; 



3) Umocnienie lokalnych dzialah. stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonuj^cych na rzecz spolecznosci gminnej. 

4) Zwi?kszenie wplywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spolecznej w Gminie. 

5) Poprawa jakosci zycia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb spolecznych. 

6) Integracja organizacji pozarz^dowych obejmuj^cych swym zakresem sfer? dzialah 

publicznych Gminy. 

7) Udzial zainteresowanych organizacji pozarz^dowych przy tworzeniu programu 

wspolpracy. 

8) Umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje 

otoczenie i lokaln^ wspolnot?." 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Gmina Zapolice wspotpracuje z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy w sferze nast^puj^cych priorytetowych zadah 

publicznych: 

1. W dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

1) organizacja, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogolnopolskich 

i mi?dzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 

2) promocja sportu dzieci i mlodziezy; 

3) wspieranie systemu wspolzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo 

mlodziezy; 

4) wspieranie zadah realizowanych przez kluby sportowe, zwlaszcza dla dzieci 

i mlodziezy; ^ 

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

6) informowanie opinii publicznej o wydarzeniach organizowanych, wspolorganizowanych 

lub takich, w ktorych bior^ udzial organizacje pozarzadowe; 

7) promocja sportu wsrod mieszkancow gminy 

2. W dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia: 

1) organizowanie imprez z zakresu profilaktyki zdrowotnej mieszkancow; 

2) propagowanie zdrowego stylu zycia i podnoszenia swiadomosci zdrowotnej. 

(organizacja spotkah. szkoleh dla dzieci, mlodziezy i osob doroslych zwi^zanych z 

profilaktyki zdrowotn^)" 

4) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sposob realizacji programu. Podstawowym kryterium decyduj^cym o podj?ciu wspolpracy 

jest prowadzenie przez organizacje pozarzadowe dziaialnosci na terenie Gminy lub na rzecz 

jej mieszkancow. 



2. Gmina i organizacje pozarzadowe wspotpracuje 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 

defmiowania i rozwi^zywania problemow nalezqcych do sfery zadah pubHcznych 

iwtak im zakresie wspolpracuje z tymi organizacjami, a takze wspiera ich dzialalnosc 

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

ustawie o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie; 

2) zgodnie z zasady partnerstwa organizacje pozarzadowe na zasadach i w formie okreslonej 

w ustawie o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, uczestnicz^ 

w identyfikowaniu i defmiowaniu problemow spolecznych, wypracowaniu sposobow ich 

rozwi^zania oraz wykonaniu zadah publicznych; 

3) kierujqc si? zasady efektywnosci Gmina, przy zleceniu organizacjom pozarz^dowym 

zadah publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania 

srodkow publicznych, przestrzegajac 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 fmansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z pozn. zm.) 

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

organizacjom pozarz^dowym informacje o zamiarach, celach i srodkach przeznaczonych 

na realizacj? zadah publicznych. 

3. Sposob realizacji Rocznego Programu dotycz^cy wspolpracy o charakterze fmansowym 

odbywa si? na zasadzie przeprowadzania otwartych konkursow ofert za wyj^tkiem 

przypadkow wskazanych w ustawie. 

4. Przeprowadzanie otwartych konkursow ofert odbywa si? wedlug nast?pujecych zasad: 

1) zlecanie realizacji zadah Gminy Zapolice organizacjom obejmuje w pierwszej 

kolejnosci zadania priorytetowe i odbywac si? b?dzie po przeprowadzeniu otwartych 

konkursow ofert. chyba ze przepisy odr?bne przewiduj^ inny tryb zlecenia lub dane 

zadanie mozna zrealizowac efektywniej w inny sposob okreslony w przepisach 

odr?bnych, 

2) otwarty konkurs ofert oglasza Wojt Gminy Zapolice, 

3) termin do skladania ofert nie moze bye krotszy niz 21 dni, 

4) otwarty konkurs ofert oglasza si? na stronie intemetowej Urz?du Gminy Zapolice 

www.zapolice.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeh Urz?du 

Gminy Zapolice. 

5. Gmina umozliwia organizacjom pozarz^dowym udzial w realizacji zadah publicznych 



wynikajqcych z art. 4 ust. 1 ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, w 

zakresie odpowiadaj^cym zadaniom Gminy." 

5) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj? Rocznego Programu zostanie okreslona 

w uchwale budzetowej Gminy Zapolice na 2017 rok. 

Planowana kwota na realizacj? zadah publicznych wynosi 21 000 zl, ktora moze ulec 

zmianie." 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„Spos6b oceny realizacji programu. Za realizacj? merytorycznq poszczegolnych zadah 

obj?tych Programem Wspolpracy odpowiadaj^ kierownicy wlasciwych rzeczowo jednostek 

organizacyjnych Gminy Zapolice lub wyznaczeni pracownicy Urz?du Gminy w oparciu o 

nast?puJ4ce kryteria: 

1) liczba ogloszonych otwartych konkursow ofert oraz liczba zlozonych ofert w tych 

konkursach: 

2) liczba wspolnych przedsi?wzi?c podejmowanych przez podmioty i Gmin?; 

3) wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? programu; 

4) wysokosc srodkow finansowych zaangazowanych przez organizacje pozarzadowe i inne 

podmioty w realizacj? zadah publicznych zlecanych organizacjom." 

§ 3. Uchwala wchodzi wzycie z dniem podj?cia. 

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeh w Urz?dzie Gminy Zapolice oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Gminy Zapolice. 


