
Zarządzenie Nr 36/2013 
Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 30 października 2013 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie 
przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 
2014 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 201 O, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXIX/209/1 O 
Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 października 201 O r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami 
pozarządowymi, konsultacje dotyczące projektu uchwały rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, który stanowi załącznik nr 1 
do zarządzenia. 

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie 
projektu uchwały dotyczącej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2014. 

§ 3. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 08 listopada 
2013 r., do dnia 18 listopada 2013 r. 

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe prowadzące działalność na 
terenie Gminy Kowiesy. 

§ 4. 1. Konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu uchwały. Opinię 
należy przesłać drogą pocztową, mailową na adres: urzad@kowiesy.pl lub złożyć bezpośrednio w 
sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy, pokój nr 15. 

2. Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zgodnie z postanowieniami uchwały nr 
XXXIX/209/1 O Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 października 201 O r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji 
pozarządowych. 



(projekt) 

UCHWAŁA Nr ........... ./13 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia ..... listopada 2013 roku 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok2014 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/ Barbara Kowalska 



PROJEKT 
Załącznik do Uchwały Nr ........... ./13 
Rady Gminy Kowiesy 
z dnia .... listopada 2013 r. 

Program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2014 

Program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi zwany dalej „Programem" 
reguluje kierunki i zasady współpracy Gminy Kowiesy, z organizacjami pozarządowymi, 
uprawnionymi statutowo do prowadzenia działalności pożytku publicznego, w zakresie realizacji 
zadań Gminy, w sferze zadań publicznych określonych w ustawie dotyczącej działalności pożytku 
publicznego i wolontariatu. 

Ilekroć w niniejszym Programie 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 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 
zmianami); 

2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) programie - rozumie się przez to roczny „Program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2014"; 

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kowiesy; 
5) Konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 13 ustawy, w którym 

uczestniczą organizacje pozarządowe i inne podmioty. 

Program obejmuje współpracę Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
Gminy i jej mieszkańców. 

§1 
CELE PROGRAMU 

Celem Programu jest: 

1. Cel główny. 
Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między administracją samorządową 

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami dla zaspakajania potrzeb społecznych. 

2. Cel szczegółowy: 
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Kowiesy; 
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 
3) prezentacja dorobku jednego sektora i promowanie jego osiągnięć; 
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych; 
5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie; 
6) zwiększenie aktywności społecznej; 

7) umacnianie współpracy lokalnej; 
8) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

§2 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

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 o wolontariacie. 
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rehabilitacyjnych, zajęcia sportowo- rekreacyjne); 
6) upowszechnianie rekreacji ruchowej w środowisku osób starszych (wycieczki, rajdy); 
7) zapewnienie schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i środowisku poprzez opiekę 

medyczną, prawną, pedagogiczną; 

8) wspieranie działań na rzecz ochrony życia, mienia, zdrowia lub środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową lub miejscowym zagrożeniem; 
9) współpraca w zakresie upowszechniania kultury, angażowanie młodzieży i dorosłych w działania 

kulturowe, stwarzanie możliwości realizowania własnych pasji przez mieszkańców. 

§5 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

Współpraca Gminy Kowiesy z organizacjami w roku 2014 obejmuje zadania 
z zakresu: 
1) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 
a) opracowanie i wdrożenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc rodzinom znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej, 
c) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 

i osób, 
d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację zadań zawartych 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych; 
2) ochrony i promocji zdrowia: 

a) wspieranie promocji zdrowego trybu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 
b) podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy; 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
a) organizację imprez okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi promocją 

gmmy, 
b) wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży; 

4) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej: 
a) organizację imprez, konkursów sportowych, 
b) udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, 
c) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży (treningi, festyny 

sportowo- rekreacyjne, organizowanie nauki pływania), 
d) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich 

imprezach sportowych. 

§6 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

Gmina Kowiesy realizuje zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2014. 

§7 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

Zasadniczym trybem zlecania zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub innym 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego jest otwarty konkurs ofert. Gmina 
Kowiesy ogłasza otwarty konkurs ofert przez umieszczenie ogłoszenia: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kowiesy.pl; 
2) na stronie internetowej www.kowiesy.pl; 
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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§9 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

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: 
I) liczba otwartych konkursów ofert; 
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 
3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego; 
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione); 
5) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia; 
6) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparem 

o_środki budżetowe; 

7) liczba obszarów zadaniowych; 
8) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach 

zadaniowych; 
9) liczba beneficjentów realizowanych zadań; 
I O) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki_budżetowe; 
11) liczba wspólnie realizowanych zadań; 
12) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty na realizację zadań publicznych. 

§ 10 

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI 

1. Niniejszy program został uchwalony po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w 
uchwale Nr XXXIX/209/10 Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 października 2010r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2. Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres I O dni. 

3. Celem konsultacji było uzyskanie ewentualnych uwag i opinii do programu. 

§11 

TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje powołana przez Wójta Gminy Kowiesy komisja 
konkursowa. 
2. W skład komisji wchodzą: 
1) przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs; 
2) przedstawiciele organizacji pozarządowej; 
3) osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, 

których dotyczy konkurs - jako głos doradczy. 
3. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział 

w konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakikolwiek sposób związani z taką 
organizacją. Komisja ma charakter opiniodawczy, decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt. 

4. Zasady działania komisji konkursowych: 
1) pracą komisji kieruje przewodniczący; 
2) komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej składu; 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2013 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 29.10.2013r. 

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2014". 

Uwagi do projektu Programu 
L.p. 

Obecny zapis Programu Proponowane brzmienie zapisu 
Uzasadnienie 

(strona, punkt, podpunkt) 
I. 

OPINIA O PROGRAMIE Z UZASADNIENIEM: 

a) pozytywna, b) raczej pozytywna, c) trudno powiedzieć, d) raczej negatywna, 
e) negatywna (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

uzasadnienie do opinii: 

1 



Nazwa i adres organizacji pozarządowej (w rozumieniu przyjętym na stronie 1 Programu) 
zgłaszającej uwagi/opinię oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz 

(Imię i Nazwisko osoby wypełniającej formularz) 

Miejscowość i data 

podpis 
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