UCHWAŁA NR XL/242/21
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2022, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Załącznik do uchwały Nr XL/242/21
Rady Gminy Poświętne
z dnia 26 listopada 2021 r.
Roczny program współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 określa cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy,
formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu,
wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację
o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji oraz tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
2) programie – należy przez to rozumieć Roczny program współpracy Gminy Poświętne z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
3) organizacjach – należy przez to
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
4) dotacji – rozumie się
o finansach publicznych;

przez

to

rozumieć

dotację

organizacje

w rozumieniu

pozarządowe

ustawy

z dnia

oraz

podmioty,

27 sierpnia

2009 r.

5) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert o którym mowa w art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
6) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Poświętne;
7) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Poświętne;
8) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Poświętne.
Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. 1. Celem głównym współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia
i pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz budowanie i wzmacnianie partnerstwa
między gminą i organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi programu są:
1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców Gminy
Poświętne;
2) zwiększenie udziału mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
3) rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
gminy;
4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
5) promocja działalności organizacji pozarządowych;
6) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w gminie.
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Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1. pomocniczości – która oznacza, że współpraca Gminy z podmiotami programu opiera się na wspólnych
działaniach zmierzających do uzyskania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych zapewniając ich
wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy, ekonomiczny i spełniający oczekiwania odbiorców;
2. suwerenności stron – która oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;
3. partnerstwa – która oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

podmiotów

4. efektywności – która oznacza wspólne dążenie gminy i organizacji do osiągania najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i możliwościach;
5. uczciwej konkurencji – która oznacza równe traktowanie
w zakresie realizacji zadania i tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy;

wszystkich

podmiotów

6. jawności – która oznacza, że gmina udostępnia informacje o zamiarach, celach i środkach
przeznaczonych
na
realizację
zadań
publicznych
stosując
jawne
kryteria
finansowe
i pozafinansowe.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 4. Przedmiotem współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 jest
realizacja zadań publicznych w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań podnoszących świadomość zdrowotną
i promujące zdrowy styl życia;
4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 5. 1. Współpraca
i pozafinansowy.

Gminy

z organizacjami

pozarządowymi

może

mieć

charakter

finansowy

2. Współpraca o charakterze finansowym będzie polegać na:
1) powierzaniu wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wsparciu zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
3) udzieleniu na wniosek organizacji wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy;
4) udzielaniu pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy na
realizację
zadań
w sferze
pożytku
publicznego,
na
zasadach
określonych
w odrębnych przepisach.
3. Współpraca o charakterze pozafinansowym będzie polegać na:
1) publikowaniu na stronie internetowej gminy istotnych informacji dotyczących zarówno działań
podejmowanych przez gminę jak i przez organizacje pozarządowe;
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2) wzajemnym
informowaniu
się
o planowanych
w celu zharmonizowania tych kierunków,

kierunkach

działalności

i współdziałania

3) promocji osiągnięć i działalności organizacji oraz informowanie o tym na stronie internetowej gminy;
4) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy;
5) udzielaniu organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą patronatów, opinii, rekomendacji itp.;
6) wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz społeczności lokalnych (udostępnianie nieodpłatne sali, sprzętu,
obiektu itp.);
7) konsultowaniu z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
8) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć.
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 6. Na rok 2022 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób:
1) zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Poświętne m.in.
organizowanie pomocy żywieniowej dla rodzin najuboższych w tym transport, przechowywanie
i wydawanie;
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
1) wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji narodowych i regionalnych;
2) wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych przy realizacji zadań związanych
z działalnością w wyżej wymienionym zakresie;
3) pomoc w organizowaniu na terenie gminy obchodów rocznic oraz uczczenia pamięci ofiar wojen i okresu
powojennego.
3. ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań podnoszących świadomość zdrowotną
i promujące zdrowy styl życia;
4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) organizacja wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy;
2) wsparcie przy stworzeniu dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu.
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez
wspieranie działań i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy;
2) wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji narodowych i regionalnych.
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Poświętne poprzez organizację
szkoleń i współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej;
2) wsparcie
w organizowaniu
przygotowań
i ogólnopolskich imprezach sportowych;

i uczestnictwo

w lokalnych,

regionalnych

3) wsparcie przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze gminnym jako formy
propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia;
4) wspieranie tworzenia bazy aktywnych form spędzania wolnego czasu.
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Rozdział 7.
Okres realizacji programu
§ 7. Roczny program współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 będzie
realizowany od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
§ 8. Cele i priorytety zawarte w programie współpracy będą realizowane przez:
1. Radę Gminy – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy;
2. Wójta Gminy – w zakresie podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłaszania
otwartych konkursów ofert i zlecania zadań publicznych, przedstawiania radzie sprawozdań z realizacji
zadania;
3. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy – w zakresie realizacji zadań
objętych Programem;
4. pracowników Urzędu Gminy Poświętne – w zakresie swoich kompetencji.
Rozdział 9.
Finansowanie programu
§ 9. Na
realizację
w wysokości 55.000 zł.

programu

w roku

2022 planuje

się

przeznaczyć

środki

finansowe

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu
§ 10. 1. Ocena realizacji programu dokonywana będzie według następujących mierników:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert;
4) liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert;
5) wysokość kwot udzielonych dotacji;
6) liczba osób, które były adresatami działań publicznych realizowanych przez organizacje.
2. Wójt Gminy złoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji niniejszego programu w terminie do dnia
31 maja 2023 roku.
Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
§ 11. 1. Przygotowanie programu objęło realizację następujących działań:
1) przygotowanie projektu programu przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną;
2) skierowanie projektu programu współpracy do konsultacji;
3) rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych przez organizacje w drodze konsultacji;
4) przedłożenie projektu programu Radzie Gminy;
5) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu do dnia 30 listopada 2021 roku.
2. Konsultacje programu przeprowadzone były zgodnie z Uchwałą Nr 5/25/11 Rady Gminy
z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z
organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r.
Nr 132 poz.1224).
3. W ramach ogłoszonych konsultacji projektu programu organizacje nie zgłosiły żadnych opinii i uwag.
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Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 12. 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert powoływana jest Komisja
Konkursową jako organ doradczy;
2. Nabór kandydatów z organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert odbywa się na podstawie ogłoszenia,
każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch
kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona
Wójt Gminy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac
w charakterze członka Komisji Konkursowej;
3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący;
4. W celu opiniowania ofert Komisja zbiera się na spotkaniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Komisji;
5. O terminie i miejscu posiedzenia każdy członek Komisji jest informowany co najmniej na 3 dni przed
planowanym spotkaniem;
6. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeśli uczestniczy w nim bezwzględna większość składu osobowego
Komisji, w tym Przewodniczący Komisji;
7. Komisja konkursowa opiniuje oferty zgodnie z kryteriami i warunkami wskazanymi w ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert;
8. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który zawiera m.in.:
1) datę posiedzenia Komisji;
2) skład Komisji;
3) nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie;
4) opinie Komisji, dotyczące złożonych ofert;
5) podpisy członków Komisji.
9. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Wójtowi Gminy, w celu rozstrzygnięcia konkursu;
10. Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokołem, o którym mowa w ust. 9, rozpatruje oferty.
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Uzasadnienie
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 został
poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 09 listopada 2021 r. do
23 listopada 2021 roku i miały na celu zapoznanie się z opiniami oraz uwagami organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
Projekt programu wraz z formularzem do zgłaszania opinii został zamieszczony na: stronie internetowej
Urzędu Gminy Poświętne www.poswietne.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne
www.bip.poswietne.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz formę
przeprowadzenia konsultacji.
Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie należało przedłożyć w formie pisemnej
wg udostępnionego formularza, w jeden z niżej wymienionych sposobów:
-w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,
-pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,
-pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@poswietne.pl
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag
i
propozycji
zmian
do
projektu
rocznego
programu
współpracy
Gminy
Poświętne
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Zgodnie z Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej
tych
organizacji,
informacja
o wynikach konsultacji została podana się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Poświętnem, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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