
INFORMACJA

o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy
Gminy  Trąbki  Wielkie  z  Organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
wymienionymi   w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie na 2017 rok”

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie  (Dz. U. z 2016r.  poz.  239 i  395) 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 99/2014 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 16 października 2014 roku, w

okresie od dnia 28 września 2016 do dnia 21 października 2016 roku odbyły się konsultacje

społeczne  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  Współpracy  Gminy  Trąbki

Wielkie z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” w następujących

formach:

1)  poprzez  umieszczenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  Współpracy

Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2017 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 - pokój 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 2016r. poz. 239 i 395) działające na terenie Gminy

Trąbki Wielkie, których działalność statutowa mieści się w przedmiocie konsultacji.

W wyniku przebiegu konsultacji, w wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi i wnioski co do

przedmiotu  konsultacji.  Po  dokonaniu  analizy  wniesionych  uwag  wprowadzone  zostały

zmiany w treści projektu Programu współpracy (załącznik 1).

W celu przyjęcia do realizacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy

Gminy Trąbki Wielkie z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w

art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  2017  rok”

zostanie wniesiony pod obrady na najbliższą sesję Rady Gminy.

Trąbki Wielkie, dnia 14 listopada 2016 r.
Wójt Gminy Trąbki Wielkie



Załącznik 1

Podmioty zgłaszające uwagi i opinie do Projektu Programu współpracy na 2017 rok:

1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich

2. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich, 83-034 Trąbki
Wielkie, ul. Sportowa 4

Po  przeanalizowaniu  uwag  i  opinii  zgłoszonych  w  trakcie  konsultacji  społecznych,
wprowadzono następujące zmiany do treści Projektu Programu współpracy na 2017 rok:

Par. 4 - przed zmianą:
„§ 4. 1. Po stronie podmiotów współpracy występują:

a) organy administracji samorządowej tj. Rada Gminy i Wójt,
b) organizacje pozarządowe,
c) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
2.  Program  współpracy  dotyczy  organizacji  prowadzących  działalność  pożytku
publicznego na terenie  Gminy Trąbki Wielkie  i  dla jej  mieszkańców (bez względu na
siedzibę).
3. W niniejszym Programie nie mogą brać udziału partie polityczne, związki zawodowe i
organizacje  pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie
polityczne”.

Par. 4 - po zmianie:
„§ 4 Realizatorami współpracy są:

1) ze strony Gminy:
a) Rada Gminy w zakresie ukierunkowania polityki społecznej i finansowej gminy,
b) Wójt  Gminy  w zakresie  realizacji  tej  polityki,  dysponowania  środkami  w ramach

budżetu,  decydowania o przyznaniu dotacji,  zlecania  organizacjom realizacji  zadań
gminy,

2) ze strony organizacji – ich statutowe organy”.
 
W par. 5 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
„3. Program współpracy dotyczy organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
na terenie Gminy Trąbki Wielkie i dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).
4.  W niniejszym Programie nie mogą brać udziału partie polityczne,  związki zawodowe i
organizacje  pracodawców,  samorządy  zawodowe  oraz  fundacje  utworzone  przez  partie
polityczne”.

Par. 6 ust. 2 – przed zmianą:
„2. Współpraca finansowa będzie realizowana w formie zlecania realizacji zadań publicznych
w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art.11 ustawy”.

Par. 6 ust. 2 – po zmianie:
„2. Współpraca finansowa będzie realizowana w formie:
a)  zlecania  realizacji  zadań  publicznych  w  trybie  otwartego  konkursu  ofert,  zgodnie  z
przepisami określonymi w art. 11 ustawy oraz w ramach ofert realizacji zadań publicznych
składanych  z  własnej  inicjatywy  przez  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  ustawowo



uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z § 10 pkt 4 Programu
współpracy,
b)  funduszy  pożyczkowych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  ustawowo
uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, które uzyskały granty”.

Par. 6 ust. 3, lit.d – przed zmianą:
„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”.

Par. 6 ust. 3, lit.d – po zmianie:
„d)  tworzenia wspólnych zespołów o charakterze  doradczym i inicjatywnym,  złożonych z
przedstawicieli organizacji  pozarządowych,  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3,
przedstawicieli  właściwych organów administracji  publicznej  oraz przedstawicieli  Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Par. 6 ust. 3, lit.j – przed zmianą:
„j) udostępniania sal mieszczących się w siedzibie urzędu, z przeznaczeniem na organizację
otwartych  spotkań,  konferencji,  szkoleń,  itp  przedsięwzięć  związanych  ze  statutową
działalnością organizacji pozarządowych”. 

Par. 6 ust. 3, lit.j – po zmianie:
„j)  udostępniania sal mieszczących się w zasobach gminy, z przeznaczeniem na organizację
otwartych  spotkań,  konferencji,  szkoleń,  itp  przedsięwzięć  związanych  ze  statutową
działalnością organizacji pozarządowych”. 

Par. 9 ust. 5 – przed zmianą:
„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”.

Par. 9 ust. 5 – po zmianie:
„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,  po  zasięgnięciu  opinii  Gminnej  Rady
Działalności  Pożytku  Publicznego,  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”.



Dodano w par. 9 ust. 6:
„6.  Informację  o  przyznaniu  środków  na  realizację  zadania  publicznego  z  pominięciem
otwartego konkursu ofert, organ administracji ogłasza niezwłocznie po przyznaniu środków,
podając  nazwę  organizacji,  tytuł  zadania,  kwotę  wnioskowaną  oraz  kwotę  przyznaną.
Informację umieszcza się w BIP-ie, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie urzędu”.  

Par. 11 ust. 2 – przed zmianą:
„2.  Monitoring  polega  na  ocenie  realizacji  opisanych  zasad  i  form  współpracy  i
przedstawianiu tej oceny Wójtowi. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania
Programu, Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie”.

Par. 11 ust. 2 – po zmianie:
„2.  Monitoring  polega  na  ocenie  realizacji  opisanych  zasad  i  form  współpracy  i
przedstawieniu tej oceny Wójtowi. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania
Programu,  organizacje  pozarządowe oraz Gminna Rada Działalności  Pożytku Publicznego
mogą zgłaszać Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie”.

Par. 13 ust. 3 – przed zmianą:
„3. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 4 osób, w tym:
-  2   przedstawicieli Urzędu Gminy Trąbki Wielkie,
- 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych”. 

Par. 13 ust. 3 – po zmianie:
„3. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 4 osób, w tym:
-  2   przedstawicieli Urzędu Gminy Trąbki Wielkie,
-  2  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  z  wyłączeniem  osób  wskazanych  przez
organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3,  biorących  udział  w
konkursie”.

Par. 14 ust. 4 – przed zmianą:
„4. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające
doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu”.

Par. 14 ust. 4 – po zmianie:
„4. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające
specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy”.


