Załącznik do Uchwały Nr …./…./2017
Rady Gminy Limanowa
z dnia ………………… 2017 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY LIMANOWA
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
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

„Roczny Program Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi 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”

WSTĘP

Program współpracy jest propozycją dla wszystkich organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę
i gotowość współpracy w realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego. Został
opracowany metodą partnerską m.in. podczas spotkań z przedstawicielami organizacji
pozarządowych z terenu gminy Limanowa, a także po zapoznaniu się z ich potrzebami w celu
sprecyzowania zakresu współdziałania w 2018 r.
Celem programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 jest określenie
czytelnych zasad w zakresie wspierania przez samorząd gminy działań organizacji
pozarządowych. Poprzez określenie i realizację tych zasad, samorząd gminy chce włączać
organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.
Gmina Limanowa od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a współpraca ta ma na celu lepsze
wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminom. Cechą tych relacji jest współpraca.
Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach, a także w ostatnim okresie
pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy. Wspólny trud i zaangażowanie stron
przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym.
W przedłożonym programie wykorzystujemy cenne doświadczenia z dotychczasowej
współpracy

samorządu

lokalnego

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w realizacji najważniejszych projektów działań
zmierzających do poprawy życia mieszkańców gminy Limanowa.
Rada Gminy Limanowa przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych
w zakresach, gdzie jest to możliwe w ścisłym współdziałaniu z nimi.
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I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie
wspierać w 2018 r. Warunki realizacji zadań zawiera uchwała Nr XI/74/2011 r. Rady Gminy
Limanowa z dn. 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
2. Przyjmuje się na 2018 r. program współpracy Gminy Limanowa z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzącymi – na zasadach określonych w tej ustawie –
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym
zadaniom Gminy Limanowa.
3. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz.239 z późniejszymi zmianami),

2) „programie” – należy przez to rozumieć program współpracy gminy Limanowa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2017,

3) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Limanowa;
4) „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Limanowa;
5) „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące

działalność publicznego , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i wolontariacie,

6) „zadaniach” – należy przez to rozumieć zadania publiczne Gminy, spośród zadań
określonych w art. 4 ustawy,

7) „konkursie” – rozumie się poprzez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 i 13
ustawy,

8) „Komisji Konkursowej ” - rozumie się przez to, komisję powołaną do opiniowania ofert
złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i wolontariacie, na realizację
zadań w 2018 r.
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§ 2.
1. Celem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym przez
Gminę Limanowa, nie zastrzeżona ustawami na rzecz innych organów administracji.
2. Przedmiotem współpracy Gminy Limanowa z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego jest realizacja zadań gminy określonych w ustawie, podwyższanie
efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Limanowa, tworzenie
systemowych

rozwiązań

ważnych

problemów

społecznych,

określanie

potrzeb

społecznych

i sposobu ich zaspokajania, konsultowanie projektów aktów prawa

miejscowego w formie i zakresie określonym w programie.

II. Zasady współpracy
§ 3.
Współpraca odbywać się będzie w szczególności w formach:

1) zlecania przez Wójta podmiotom realizacji zadań Gminy na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowania przez Wójta z podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
aktów normatywnych organów Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych podmiotów;

4) tworzenia przez Wójta wspólnych zespołów o charakterze doradczym oraz inicjatywnym,
złożonych z reprezentatywnych przedstawicieli podmiotów oraz przedstawicieli Wójta
i Rady Gminy Limanowa.
§ 4.
Współpraca

Gminy

Limanowa

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości,
efektywności, jawności i legalności :
1) Zasada partnerstwa, z której wynika, że organizacje pozarządowe na zasadach
i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych
przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych,
wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych
2) Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina pomaga organizacjom oraz podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zdefiniowania potrzeb
społeczeństwa Gminy i rozwiązywaniu problemów w zakresie objętym ustawowymi
zadaniami gminy.
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3)

Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych
oraz

podmiotów

prowadzących

działalność

pożytku

publicznego

w

zakresie

zdefiniowania potrzeb społeczeństwa gminy i rozwiązywaniu problemów w zakresie
objętym ustawowymi zadaniami gminy.
4) Zasada jawności podejmowanych działań, przez co należy rozumieć, że organy samorządu
gminnego udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje
o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest
współpraca z tymi organizacjami.
5) Zasada legalności przez którą należy rozumieć, że wszelkie działania organów samorządu
Gminy oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie
przepisów prawa.

III. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
§ 5.
1. Samorząd Gminy Limanowa zamierza podjąć w 2018 r. współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
zakresie realizacji zadań gminy.
2.Przewiduje się dwie formy współpracy – pozafinansową i finansową :
a) współpraca pozafinansowa:
- organizowanie konsultacji, seminariów i szkoleń dla podmiotów
- udzielanie podmiotom informacji o źródłach finansowania i pomoc w ich uzyskiwaniu
- udostępnianie podmiotom formularzy ofert na realizację zadań Gminy i sprawozdań
z ich wykonania
- pomoc w działalności merytorycznej
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów w skali lokalnej, krajowej
i międzynarodowej
- promocję działalności podmiotów
- obejmowania przez Wójta honorowym patronatem inicjatyw realizowanych przez
podmioty programu
- udzielanie rekomendacji podmiotom
- publikowanie ważnych informacji dla podmiotów na stronie internetowej Gminy
Limanowa oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Limanowa
- możliwość udziału przedstawicieli podmiotów w sesjach Rady Gminy Limanowa
- udzielanie pomocy w procesie opracowywania oraz realizacji programów mających na
celu pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł
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- organizacja lub współorganizacja szkoleń, konferencji w celu podniesienia sprawności
funkcjonowania podmiotów i organizacji
b) współpraca finansowa:
-

dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Stare Rybie na prowadzenie

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Starym Rybiu
- pomoc w uzyskiwaniu lokali na statutową działalność podmiotów lub ich
udostępnianie z zasobu Gminy na preferencyjnych warunkach
- pomoc w dofinansowaniu przejazdów na wydarzenia/uroczystości promujące Gminę
§ 6.
Wójt może organizować spotkania pracowników właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu
Gminy Limanowa i jednostek organizacyjnych Gminy oraz reprezentantów poszczególnych
podmiotów, które będą stanowić punkt wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen,
itp., w zakresie współpracy Gminy z podmiotami.
IV. Wspieranie realizacji zadań publicznych
§ 7.
1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego działalność pożytku
publicznego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji
pozarządowej lub podmiotom prowadzącym działalność pożytku realizację zadania
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym na podstawie otwartego konkursu
ofert.
2. Otwarty

konkurs

ogłaszany

jest

przez

Wójta

Gminy

Limanowa

co

najmniej

z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
3. Wójt Gminy Limanowa w ogłoszeniu o konkursie zawiera informacje zgodnie z art.13 ust.2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)
4. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane. Za kompletność
wniosku odpowiada składający wniosek.
5. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą
wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
6. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu samorządu terytorialnego
oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje biorące udział w konkursie.
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7. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy spośród pracowników merytorycznych Urzędu
Gminy Limanowa oraz spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, których
kandydatury zostały wcześniej zgłoszone, kierując się przy tym kryterium posiadania przez
nich specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których dotyczy konkurs.
8. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot
prowadzący działalność pożytku publicznego,
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- dokonuje oceny ofert kierując się zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Komisja Konkursowa sporządza protokół z postępowania w otwartym konkursie ofert.
10. Organizacje pozarządowe lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego
przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania
w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania,
a Gmina Limanowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich
środków publicznych w formie dotacji.
11. Kontroli realizacji zadania dokonują właściwe merytorycznie wydziały.

V. Okres realizacji Programu
§ 8.
Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
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