Załącznik Nr 1
do Zaradzenia Nr 79/2020
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 16.11.2020 r.
UCHWAŁA NR …./…./.….
RADY GMINY Kętrzyn
z dnia …………………. r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn
z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2021 rok”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1057),
§1.
Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn
Teresa Marzena Juchniewicz

Załącznik do uchwały Nr……………
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia ………………… r.

Roczny Programu Współpracy Gminy Kętrzyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok.

Kętrzyn 2021
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne,
okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, informację o wysokości
środków przeznaczonych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu
oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
§2
Ilekroć w niniejszym Rocznym programie współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami
pozarządowymi na 2021 rok jest mowa o:
1. Ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057) ,
2. 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,
3. Gminie- rozumie się przez to Gminę Kętrzyn
4. Programie- rozumie się przez to „Roczny Program Współpracy Gminy Kętrzyn
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”,
5. Konkursie- rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 13 ustawy,
w którym uczestniczą organizacje.
Rozdział II
Cele Programu, cele szczegółowe i zasady współpracy
§3
Celem głównym Programu jest stworzenie efektywnego systemu współpracy Gminy Kętrzyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy, działającymi na rzecz mieszkańców, w obszarze działań publicznych Gminy.

§4

1. Cel, o którym mowa w § 3 wdrażany jest poprzez realizację celów szczegółowych:
1. umacnianie lokalnych działań i tworzenie warunków dla powstawania nowych
inicjatyw obywatelskich na rzecz społeczności lokalnych (m.in. zrzeszanie
się mieszkańców w formie stowarzyszeń i fundacji),
2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w Gminie,
3. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
4. umacnianie

w

świadomości

społecznej

poczucia

odpowiedzialności

za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6. poprawa

jakości

komunikacji

pomiędzy

samorządem

a

organizacjami

pozarządowymi,
7. zwiększenie

znaczenia

organizacji

pozarządowych

w

tworzeniu

polityk

publicznych,
8. uzupełnienie działań Gminy w realizacji zadań publicznych wymienionych w art. 4
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
§5
1. Powyższe cele powinny być realizowane poprzez:
1. równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków
(stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej);
2. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wykorzystując
zasady dialogu społeczno – obywatelskiego;
3. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych
organów administracji publicznej;
4. zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez
powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji
na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie
5. współpracę

na

zasadach:

pomocniczości,

suwerenności

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy czym:

stron,

partnerstwa,

a. w myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron organy administracji
publicznej, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot
obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania
problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie
współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają
realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;
b. zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie
określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów,
uczestniczą

w

identyfikowaniu

i

definiowaniu

problemów

społecznych,

wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
c. kierując się zasadą efektywności organy administracji publicznej, przy zlecaniu
organizacjom

pozarządowym

zadań

publicznych,

dokonują

wyboru

najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając
zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25
i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
d. mając na względzie zasadę jawności, organy administracji publicznej udostępniają
współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach
i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest
współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już
prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji
publicznej

lub

nadzorowane

przez

te

organy,

wraz

z

informacją

o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie
z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby. Jednym
z instrumentów upubliczniania informacji powinien być Biuletyn Informacji
Publicznej (BIP). Umieszczenie w strukturze tworzonego przez gminę Kętrzyn BIP
części adresowanej do organizacji pozarządowych.
6. promocję i wsparcie działalności organizacji pozarządowych, np. poprzez zapraszanie
do udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowanie społeczeństwa o udziale
organizacji pozarządowych w pracach na rzecz Gminy Kętrzyn w lokalnych gazetach,
publikacjach, tablicach informacyjnych; wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz
społeczności lokalnych (udostępnianie nieodpłatne sali, sprzętu, umieszczanie
informacji na stronach internetowych urzędu), pomoc w uzyskiwaniu sprzętu i
wsparcia technicznego; dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych;
7. stworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych na obszarze Gminy Kętrzyn
opartego na ścisłej współpracy władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Rozdział III
Zakres przedmiotowy
§6
Przedmiotem współpracy organów Gminy z organizacjami jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w obowiązujących przepisach,
2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Kętrzyn,
3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
4) konsultowanie projektów uchwał Rady w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na etapie
ich tworzenia.
Rozdział IV
Formy Współpracy
§7
1.Współpraca finansowa oparta o następujące założenia:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, chyba,
że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecenia, na zasadach określonych
w ustawie,
2) zadania publiczne mogą być zlecone w formie powierzenia lub wsparcia wraz
z

udzieleniem

dotacji

na

ich

realizację,

organizacjom

pozarządowym

prowadzącym działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) na

wniosek

organizacji

pozarządowej,

Gmina

może

zlecić

w

trybie

pozakonkursowym (art. 19a ustawy) wykonanie realizacji zadania publicznego
o charakterze lokalnym, z pominięciem procedury konkursowej,
4) organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć wniosek na realizację
zadania publicznego na zasadach określonych w art. 12 ustawy,
2. Współpraca pozafinansowa obejmuje m.in.:
1) wzajemne informowanie się o planowanych działaniach,

2) realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich
działania projektów aktów prawa miejscowego,
4) udzielanie przez Wójta honorowego patronatu działaniom lub programom
prowadzonym przez organizacje pozarządowe,
5) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym poszukującym środków
finansowych z innych źródeł,
6) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków
komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania organizacji,
7) promowanie przez Gminę działalności organizacji pozarządowych i pomoc
w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
8) Wykorzystanie oferty programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie
umożliwiającej udostępnianie jego zasobów organizacjom pozarządowym w celu
odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom, z możliwością
zawierania porozumień określających wartość pomocy rzeczowej udzielanej przez
gminę,
9) wspierania organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie przez Gminę lokali
z zasobów gminnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu organizacji
spotkań, szkoleń i konferencji,
10) pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów regionalnych, ponadregionalnych
i międzynarodowych.
Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne
§8
1. Zadania i priorytetowe obszary działań Gminy Kętrzyn, na które może być przyznana
dotacja w roku 2021, to:
1) Obszar I- Kultura fizyczna i sport, w tym: zapasy, piłka siatkowa, piłka nożna.
2. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
dotyczyć będą poniższych dziedzin:
1) organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu.

Rozdział VI
Okres realizacji programu
§9
Roczny

Program

Współpracy

Gminy

Kętrzyn

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowany
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rozdział VII
Sposób realizacji programu
§ 10
1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
1. Wójt w zakresie:
a. polityki społecznej i finansowej określonej przez Radę,
b. realizacji zadań wynikających z Programu,
c. kontroli i oceny stanu realizacji zadań zleconych.
2. Upoważniona przez Wójta osoba do spraw współpracy z organizacjami
w zakresie:
a. nadzorowania

całości

spraw

związanych

ze

współpracą

z

organizacjami,
b. opracowania sprawozdania z realizacji Programu, który zostanie
przedstawiony Radzie nie później niż do 31 maja 2021 r.
c. przechowywania dokumentacji dotyczącej organizacji.
3. Organizacje prowadzące na terenie Gminy Kętrzyn działalność w zakresie:
a. wyrażania opinii w sprawach dotyczących realizacji Programu,
b. tworzenia i konsultowania Programu.
2. Miejscem realizacji Programu jest teren Gminy Kętrzyn.
3. Cele zawarte w Programie powinny być realizowane przez:
1. równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania,

2. zlecanie

realizacji

zadań

publicznych

organizacjom

poprzez

powierzenie

lub wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
lub dofinansowanie ich realizacji.
Rozdział VIII
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 11
1. Kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych w niniejszym
Programie określa uchwała budżetowa.
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu
§ 12
1. Wójt nie później niż do 31 maja roku następnego, przedłoży Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu za 2020 rok.
2. Miernikiem efektywności realizacji programu będą informacje dotyczące:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;
3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w
ramach środków finansowych przekazanych organizacjom przez Urząd Gminy
Kętrzyn;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację
zadań publicznych przez organizacje;
5) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe
i Gminę;
6) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych
z priorytetami przyjętymi w Programie.

Rozdział X

§ 13
Sposób tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
Zgodnie z uchwałą w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Kętrzyn Roczny
Program Współpracy tworzony był w oparciu o zgłaszane do 30 września każdego roku
potrzeby społeczne.
1. Do końca września 2020 r.- organizacje pozarządowe działające na rzecz Gminy Kętrzyn
lub jej mieszkańców przesyłały propozycje priorytetowych zadań publicznych
planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2021 roku;
2. Na podstawie zgłoszonych potrzeb po ich analizie stworzono katalog priorytetowych
zadań publicznych w 2021 r. Z zadań tych wyodrębniono te, które Gmina Kętrzyn planuje
zlecać do realizacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
3. Projekt programu współpracy był konsultowany w terminie od …………...r.
do ………………. r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. W podanym terminie nie wpłynęły wnioski/uwagi dotyczące Programu.
4. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie badania opinii organizacji pozarządowych
poprzez:
1) umieszczenie

projektu

Rocznego

Programu

Współpracy

Gminy

Kętrzyn

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2021 rok na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Kętrzyn,
2) udostępnienie

projektu

Rocznego

Programu

Współpracy

Gminy

Kętrzyn

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2021 rok na tablicy ogłoszeń,
3) umożliwienie składania uwag ze strony sektora pozarządowego na formularzu
dostępnym do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: osobiście
w Urzędzie Gminy Kętrzyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
promocja@gminaketrzyn.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Kętrzyn,
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn;

Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
§ 14
1. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołane zostaną odrębnym
zarządzeniem Wójta Gminy Kętrzyn Komisja Konkursowa. Skład Komisji zostanie
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący lub w przypadku jego
nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert w formie zdalnej lub stacjonarnej.
4. Ocena projektów odbywa się na podstawie kryteriów oceny zawartych w warunkach
konkursowych.
5. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który dla swojej ważności
powinien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Komisji Konkursowej.
6. Przyznanie środków finansowych następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy
Kętrzyn.
7. Wyniki postępowania konkursowego wraz z uzasadnieniem podjętych decyzji zostaną
podane do publicznej wiadomości.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonania zleconego zadania określi zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn.
2. Do rozstrzygnięć podejmowanych w trybie postępowania konkursowego nie stosuje
się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
3. Organizacje pozarządowe realizując zlecone przez Gminę Kętrzyn zadania publiczne
zobowiązane są do informowania o fakcie finansowania lub współfinansowania
zadania
z budżetu Gminy Kętrzyn w publikacjach, materiałach informacyjnych, w mediach,
jak również zamieszczania informacji w miejscu realizacji zadania w sposób widoczny.
Szczegółowe zasady określa umowa o realizację zadania publicznego.

4. Sposób postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych środków finansowych
przekazanych w formie dotacji określa art. 250-253 ustawy o finansach publicznych

