
UCHWAŁA Nr II/4/2018 

RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie przyjęcia na rok 2019 programu współpracy gminy Szydłów 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji 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, Rada Gminy Szydłów uchwala, 
co następuje: 

51. 

Przyjmuje się do realizacji na rok 2019 program współpracy gminy Szydłów 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, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3 . 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Katarzyna Skuza 



Załącznik 

doUchwałyNrII/4/2018 

Rady Gminy Szydłów 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2019 ROK GMINY SZYDŁÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

Przyjmując Program Współpracy Gminy Szydłów z Organizacjami Pozarządowymi i 
Innymi Podmiotami, Rada Gminy deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć 
umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur 
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań 
ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli 
podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji 
pozarządowych i gminy stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest 
poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw 
obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, sprzyja 
tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi odpowiedzialności za przyszłość gminy. 

I. Informacje ogólne 

§1-

Ilekroć w programie współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami jest mowa o: 

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 450), 

- programie - rozumie się przez to Program Współpracy na rok 2019 Gminy Szydłów 
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity 
tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 450), 

- dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077), 

- środkach publicznych - rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w ustawie z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 
przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy, 



oraz innymi Podmiotami 

§4. 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa 
się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów 
współpracy: 

- zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych 
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w 
sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 

- zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności 
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania 
problemów i zadań, 

- zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, 
wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do 
realizacji oraz w ocenie ich wykonania, 

- zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań 
publicznych, 

- zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jest jako 
udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach 
współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur. 

IV. Zakres przedmiotowy 

§5. 

1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 

2. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy 
zakres współpracy. 

V. Formy współpracy 



7) działalności na rzecz mniej szóści narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 
9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), 
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej, 

16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
22) turystyki i krajoznawstwa, 
23) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji, 
26) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
27) ratownictwa i ochrony ludności, 
28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

zagranicą, 
29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
30) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
31) promocji i organizacji wolontariatu, 
32) pomocy Polonii i Polakom za granicą, 
33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 
34) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
35) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka, 
3 6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
37) rewitalizacji, 
38) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienio-nych w 

art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

VII. Okres realizacji programu 

§8 . 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 obowiązuje od 
dnia 01.01. 2019 r. do dnia 31.12. 2019 r. 



IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

§12. 

Gmina Szydłów przeznacza na realizację Programu w roku 2019 środki finansowe 
w wysokości określonej w uchwale budżetowej. 

X. Sposób oceny realizacji programu 

§13. 

1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Wójtowi komórka 
organizacyjna Urzędu Gminy wyznaczona przez Wójta Gminy do współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019 przedstawiane jest 
Radzie Gminy Szydłów w terminie do 30 kwietnia 2020 r. 

3. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 2 zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej urzędu. 

§14. 

1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe 
działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu. 

2. Celem monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki 
ewaluacji: 
- liczba otwartych konkursów ofert, 
- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 
- liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, 
- liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub 
unieważnione), 
- liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia, 
- ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o 
środki budżetowe, 
- liczba obszarów zadaniowych, 
- wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych 
obszarach zadaniowych, 
- liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu 
o środki budżetowe, 
- liczba wspólnie realizowanych zadań, 
- wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe 



6) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po 
wyznaczonym terminie, 

7) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji 
konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie, zgodnie ze 
wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz proponuje wysokość 
dotacji, 

8) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść i podpisuje protokół. 



Wykaz jawnego głosowania przez radnych 

Uchwały Nr Jłfi/.tyM...z dnia 

Nazwisko i imię Wynik głosowania 

1. Arendarski Mariusz 

2. Gałązka Sebastian 

3 Głogowski Zbigniew 

4. Gondek Łukasz 

5. Jastrząb Ireneusz 

6. Juszczak Agnieszka 

7. Karwata Damian 

8. Prostak Robert 

9. Skuza Katarzyna 

10. Skuza Marek 

11. Sobiegraj Dawid 

12. Stawecka Agnieszka 

13. Suchojad Joanna ZsO~ 

14. Wójcik Leszek 

15. 

Wynik głosowania za /JCf Wynik głosowania 

przeciw 0 

Wynik głosowania 

Wstrzymał sie 0 

Uwagi: 

* Oznaczenie imiennego glosowania 
Z - za 
P - przeciw 
W - wstrzymał(a) się od głosu 


