
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/204/17 

RADY GMINY SZUMOWO 

z dnia 24 listopada 2017 r. 

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący Rady 

Elżbieta Szymańska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2018 r.

Poz. 1



Załącznik do Uchwały Nr XXIX/204/17 

Rady Gminy Szumowo 

z dnia 24 listopada 2017 r. 

Roczny program współpracy Gminy Szumowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych 

Gminy Szumowo z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja 

związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone 

w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań. 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

b) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

c) programie - rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Szumowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 

I. Cele programu 

Celami Rocznego Programu Współpracy będą: 

a) Wzmocnienie potencjału Organizacji, 

b) Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego, 

c) Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa 

obywatelskiego. 

1. Cel główny 

Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem 

a organizacjami pozarządowymi. 

2. Cele szczegółowe 

Celami szczegółowymi programu są: 

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Szumowo, 

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, 

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

II. Zasady współpracy 

Współpraca Gminy Szumowo z organizacjami opiera się na zasadach: 

a) pomocniczości, 

b) suwerenności stron, 

c) partnerstwa, 

d) efektywności, 

e) uczciwej konkurencji, 

f) jawności. 
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III. Zakres przedmiotowy 

1. Obszar współpracy Gminy Szumowo z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. Jako zadania samorządu gminnego, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa 

się zadania z zakresu: 

a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego, 

b) ochrony i promocji zdrowia, 

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

e) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

f) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

g) przeglądu imprez artystycznych, promocji gminy, 

h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

i) alternatywnych form edukacji, w tym edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem, 

j) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

IV. Formy współpracy o których mowa w art. 5 ust. 2 poprzez: 

1. Współpraca odbywa się w formach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy: 

1) Zlecenie organizacjom realizacji zadań Gminy Szumowo odbywa się poprzez: 

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

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) 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. 

3) Udzielanie wsparcia w zakresie: 

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

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

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

dotacja Gminy, 

c) organizacji przez Gminę lub współudział organu gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum 

wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji, 

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

publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert. 

V. Priorytetowe zadania publiczne 

Priorytetowymi zadaniami publicznymi są zadania z zakresu: 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- promocji gminy. 
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VI. Okres realizacji programu 

Gmina Szumowo realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok 

kalendarzowy 2018. 

VII. Sposób realizacji programu. 

1. Wójt Gminy każdorazowo zamieszcza informacje o planowanych przedsięwzięciach związanych 

z realizacją Programu. 

2. Wójt Gminy zleca, na podstawie przepisów ustawy, realizację zadań publicznych. 

3. Podmioty Programu realizują określone cele i stosują zasady współpracy. 

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

Gmina Szumowo na realizację programu planuje przeznaczyć środki w wysokości 30 000 zł. 

IX. Sposób oceny realizacji programu współpracy 

Gmina Szumowo 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, zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie. 

Wójt Gminy w terminie do 31 maja każdego roku przedkładać będzie Radzie Gminy Szumowo 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

X. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

Program Współpracy Gminy Szumowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

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

programu, który to konsultowany był z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie gminy. 

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

www.szumowo.pl. 

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo  

po podpisaniu umów na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych. 

XI. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert 

Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Szumowo. 

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 wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku 

wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń opiniuje je. 

Komisja konkursowa dokonuje wstępnej oceny ofert na zasadach określonych w ustawie. 

Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest 

działalność na rzecz Gminy Szumowo i jej mieszkańców. 

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

internetowej Gminy Szumowo. 
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