
INFORMACJA
o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy
Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie  (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) i Uchwałą Nr 83/XI/2012 Rady
Gminy  Trąbki  Wielkie  z  dnia  25  września  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu
konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji  oraz  Zarządzeniem  nr  109/2015  Wójta  Gminy  Trąbki  Wielkie  z  dnia  01
października 2015 roku, w dniach od 01 października 2015 do 23 października 2015 roku
przeprowadzono  konsultacje  społeczne  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu
Współpracy  Gminy  Trąbki  Wielkie  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2015 rok” w następujących formach:
1)  poprzez  umieszczenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  Współpracy
Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” na stronie BIP Gminy
Trąbki Wielkie, na stronie internetowej Gminy Trąbki Wielkie, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Trąbki Wielkie oraz dostępnym w urzędzie gminy w pokoju nr 22;
2)  możliwość  pisemnego  zgłaszania  uwag  i  opinii  przez  organizacje  pozarządowe  oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie
Gminy Trąbki Wielkie, których działalność statutowa mieści się w przedmiocie konsultacji.

W wyniku przebiegu konsultacji, w wyznaczonym terminie zostały wniesione uwagi i opinie
do Projektu Programu współpracy na 2016 rok. Po przeanalizowaniu treści uwag, część z nich
uznano za zasadne i wprowadzono zmiany w treści Projektu Programu współpracy na 2016
rok. 
W celu przyjęcia do realizacji – projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy
Gminy Trąbki Wielkie z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” zostanie
wniesiony pod obrady na najbliższą sesję Rady Gminy.

 

Trąbki Wielkie, dnia 06 listopada 2015 r.
Wójt Gminy Trąbki Wielkie

       Błażej Konkol



Zgłaszający uwagi i opinie do Projektu Programu:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w 
Trąbkach Wielkich” 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4.

Po  przeanalizowaniu  uwag  i  opinii,  część  z  nich  uznano  za  zasadne  i  wprowadzono
następujące zmiany do Projektu Programu współpracy na 2016 rok:

„Formy współpracy”
Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi będzie miała charakter finansowy i

pozafinansowy.

2. Współpraca finansowa będzie realizowana w formie zlecania realizacji zadań publicznych

w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 11 ustawy.

3. Współpraca pozafinansowa realizowana będzie w formie:

a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności oraz promowanie

działalności  organizacji  i  współpracy  z  Samorządem  poprzez  publikowanie  na  stronie

internetowej  gminy ważnych  informacji  dotyczących  działań  samorządu,  jak  i  organizacji

pozarządowych,

b) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

ust.  3 projektów aktów normatywnych  w dziedzinach dotyczących  działalności  statutowej

tych organizacji,

c) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o

której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia

przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego,

d)  tworzenia  wspólnych  zespołów o  charakterze  doradczym  i  inicjatywnym,  złożonych  z

przedstawicieli  organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.  3 ust.  3 oraz

przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,

e) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

f) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia  polityki  rozwoju  (Dz.U.  z  2009  r.  Nr  84,  poz.  712  z  późn.  zm.)  oraz

porozumienia  albo umowy o partnerstwie określonych w art.33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca

2014 r. o zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych  w

perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U. poz. 1146),

g)  udzielania  pomocy  merytorycznej  w  pozyskiwaniu  przez  organizacje  pozarządowe

środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy,



h)  udzielania  pomocy  w  nawiązywaniu  kontaktów  i  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

i) udzielania pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe,

j) udostępniania sal mieszczących się w siedzibie Urzędu, z przeznaczeniem na organizację

otwartych  spotkań,  konferencji,  szkoleń,  itp  przedsięwzięć  związanych  ze  statutową

działalnością organizacji pozarządowych.

„Okres realizacji programu”
Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Roczny program współpracy Gminy Trąbki Wielkie 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 uchwalany jest do dnia 30 listopada roku

poprzedzającego  okres  jego  obowiązywania,  po  konsultacjach  z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób

określony w uchwale  Nr 83/XI/2012 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 25 września 2012

roku, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi

uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.

2.  Program  współpracy  gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  na  2016  rok  zostanie

zrealizowany  w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

3. Konkursy na realizację zadań publicznych ogłaszane będą nie wcześniej niż po uchwaleniu

przez  Radę Gminy Trąbki  Wielkie  budżetu  na  dany rok albo  po przedstawieniu  projektu

budżetu”.

„Sposób realizacji programu”
Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„1.  Dotacje  z  budżetu  gminy  mogą  być  przyznane  organizacjom  pozarządowym  oraz

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, w formie:

a) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

ich realizacji,

b)  powierzania  wykonywania  zadań  publicznych,  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na

dofinansowanie ich realizacji.

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.



3. Postępowanie o udzielenie  dotacji  prowadzone jest  w trybie określonym w Ustawie,  w

oparciu o zasady powszechności, jawności, efektywności i formy pisemnej postępowania.

4. Przez ofertę, umowę oraz sprawozdanie, rozumie się ofertę, umowę i sprawozdanie, które

stanowią załączniki 1, 2, 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15

grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji

zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr

6, poz. 25).

5.  Na  podstawie  oferty  realizacji  zadania  publicznego,  o  której  mowa w art.  14  ustawy,

złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy,

Wójt  uznając celowość realizacji  tego zadania,  może zlecić  organizacji  pozarządowej  lub

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację

zadania  publicznego  o  charakterze  lokalnym  lub  regionalnym,  spełniającego  łącznie

następujące warunki:

a)  wysokość  dofinansowania  lub finansowania  zadania  publicznego  nie  przekracza  kwoty

10.000 zł,

b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni”.

„Sposób oceny realizacji programu”
Paragraf 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Monitoring  polega  na  ocenie  realizacji  opisanych  zasad  i  form  współpracy  oraz

przedstawianiu tej oceny Wójtowi. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania

Programu, Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie”.

„Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach”
Paragraf 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 4 osób, w tym:

- 2 przedstawicieli Urzędu Gminy Trąbki Wielkie,

- 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.”

Paragraf 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na wspólnym spotkaniu organizacje pozarządowe tworzą listę swoich przedstawicieli –

kandydatów do składu komisji  konkursowych.  W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch

kandydatów, wybór następuje w drodze losowania.”



W paragrafie 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.  Komisja  pracuje  w  oparciu  o  regulamin  prac  komisji  konkursowej  ogłoszony

zarządzeniem Wójta Gminy.”

W paragrafie 15 dopisuje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wyniki otwartego konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert, podając nazwę

organizacji,  tytuł  zadania,  kwotę  wnioskowaną oraz  kwotę  przyznanej  dotacji.  Informację

umieszcza  się  w  BIP-ie,  na  stronie  internetowej  gminy,  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie

urzędu”.

Sporządziła:
Halina Wrocławska


