
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/138/2017 

RADY GMINY RUTKA-TARTAK 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rutka-Tartak z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573  

i poz. 1909) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy gminy 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 na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Grzegorz Boniszewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 grudnia 2017 r.

Poz. 4501



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/138/2017 

Rady Gminy Rutka-Tartak 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

Roczny program współpracy gminy 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  

na 2018 rok 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Roczny program współpracy wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i obowiązku wzajemnego informowania się 

przez organizacje i władze samorządowe o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych działań. 

§ 2. Program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy gminy Rutka-Tartak z organizacjami 

pozarządowymi oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie związana z udzieleniem pomocy 

publicznej. 

Rozdział II 

Cele programu 

§ 3. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między samorządem Gminy Rutka-Tartak 

a organizacjami pozarządowymi, które będzie służyło wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców Gminy Rutka-Tartak. 

§ 4. Cele szczegółowe programu na rok 2018 są następujące: 

1) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, 

2) poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Rutka-Tartak, 

3) wzmacnianie świadomego poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, 

4) integracja i współpraca podmiotów realizujących zadania publiczne, 

5) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, 

6) wzmacnianie działań na rzecz mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży. 

Rozdział III 

Zasady współpracy 

§ 5. Współpraca Gminy Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach: 

1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, 

uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, 

2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie 

zdefiniowanych problemów i dążenie do osiągania wspólnie wytyczonych celów, 

3) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie 

zadań oraz posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa, 

4) efektywności – wspólne dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów realizowanych zadań 

publicznych, 

5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań, 

6) jawności – jawne są procedury postępowania przy realizacji przez organizacje pozarządowe zadań 

publicznych. 
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Rozdział IV 

Zakres przedmiotowy 

§ 6. Obszar współpracy Gminy Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy. 

Rozdział V 

Formy współpracy 

§ 7. Zlecenie realizacji zadań Gminy Rutka-Tartak organizacjom odbywa się poprzez: 

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

§ 8. 1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji 

o przewidywanych lub realizowanych w 2018 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się 

w oparciu o środki inne niż wynikające z programu. 

2. Udzielanie wsparcia, w szczególności w zakresie: 

1) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się 

z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp. 

2) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż 

dotacja Gminy 

3) organizacji przez Gminę lub współudział organu Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum 

wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji 

4) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań 

publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert. 

Rozdział VI 

Priorytetowe zadania publiczne  

§ 9. Priorytetowymi zadaniami publicznymi są zadania z zakresu: - nauki, edukacji, oświaty i wychowania - 

wypoczynku dzieci i młodzieży - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Rozdział VII 

Okres i sposób realizacji programu  

§ 10. Okres realizacji programu: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

§ 11. Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę w zakresie zadań 

określonych w § 3 ustawy zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną 

zlecanego zadania. 

§ 12. Program będzie realizowany w szczególności poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych, 

a) w ramach otwartych konkurów ofert, 

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji , 

3) przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych, 

4) sporządzanie sprawozdań we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

§ 13. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu 

ofert, w trybie przewidzianym ustawą. 
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§ 14. Podmioty uprawnione mogą również z własnej inicjatywy złożyć oferty realizacji zadań publicznych 

w trybie art. 12 ustawy. 

§ 15. Konkursy dotyczące zadań publicznych ogłasza Wójt Gminy Rutka-Tartak. 

§ 16. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 21 dni. 

§ 17. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych  

na zadanie w budżecie na rok 2018. 

§ 18. Powierzenie realizacji zadania publicznego, każdorazowo powinno być poprzedzone analizą  

czy podjęcie zadania w innym trybie pozwoli na efektywniejsze wykonanie zadania. 

Rozdział VIII  

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu 

§ 19. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu określa uchwała budżetowa na rok 2018. 

Rozdział IX 

Sposób oceny realizacji programu  

§ 20. Gmina Rutka-Tartak w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym 

wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych. 

§ 21. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, 

które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie 

kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie 

określonym przez sprawdzającego. 

§ 22. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach 

jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak  

i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, 

a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 

finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami 

wynikającymi z ustawy. Również nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy przedkładać 

będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

Rozdział X 

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz ich przebiegu 

§ 23. Program współpracy Gminy Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 utworzony został na bazie projektu programu, 

który był konsultowany z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy funkcjonującymi na terenie gminy. 

§ 24. Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu: 

www.rutka-tartak.com.pl. 

§ 25. Współpraca finansowa pomiędzy Gminą a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w ustawie odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów 

i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez 

Urząd. 

Rozdział XI 

Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie 

ofert 

§ 26. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Rutka-

Tartak, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. 

1. W skład komisji wchodzą: 

1) przedstawiciele organu wykonawczego, 

2) reprezentant organizacji pozarządowych. 
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2. W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę 

w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

3. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem 

i ostateczną wersją programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków 

w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji. 

§ 27. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez 

nie nadzorowane; 

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania; 

3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 

4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca 

będzie realizował zadanie publiczne; 

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

6) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej 

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone 

zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten 

cel środków. 

§ 28. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla 

mieszkańców Gminy Rutka-Tartak, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium 

decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Rutka-Tartak 

i jej mieszkańców. 

§ 29. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie 

internetowej Gminy Rutka-Tartak. Wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy Rutka-Tartak zostaną 

poinformowane pisemnie o ogłoszonym konkursie ofert. 

Rozdział XII 

Postanowienia końcowe 

§ 30. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 
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