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PROGRAM
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK.
Priorytetem Samorządu Gminy Kramsk jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Mając na
względzie współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami lokalnymi, która jest jednym z elementów kreowania
polityki społecznej, przyjmuje poniższy program działań na 2017 rok.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

I. Ilekroć w niniejszym „ Programie współpracy na rok 2017 Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” , zwanym dalej
programem, jest mowa o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)
organizacjach pozarządowych – rozumie się to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione odpowiednio w art.3
ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
gminie – należy przez to rozumieć samorząd Gminy Kramsk wraz z jednostkami podległymi.
radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kramsk;
wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kramsk
komisji – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,
konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art.11 ust.2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art.127 ust.1 pkt 1 lit. e oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rozdział II
Cel Programu

Głównym założeniem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi, służącego
rozpoznania i zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz wzmocnienia roli aktywności społeczeństwa, a w szczególności:
1. Umocnienie działających i stworzenie warunków do powstania nowych struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnej.
2. Aktywizacja środowisk lokalnych w zakresie zadań publicznych przewidzianych w art. 4 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
3. Udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu programu, celem wypracowania rocznego modelu współpracy jako
elementu długoterminowego działania.
4. Umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych,
realizowanych dotychczas przez Urząd Gminy Kramsk.
Rozdział III
Zasady współpracy
1.Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach :
a) pomocniczości – tworzenie warunków i wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w podejmowaniu wykonania
zadania publicznego:
b) suwerenności stron – oznaczającej, że strony mają prawo do niezależności względem siebie oraz poszukiwania sposobów
rozwiązywania problemów i zadań
c) partnerstwa – czyli współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału w wypracowywaniu sposobów
rozwiązywania i wykonywania zadań publicznych;
d) efektywności- polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych korzyści dla rozwoju społeczności;
e) konkurencyjności –wszystkie strony mają równe szanse udziału w realizacji zadań publicznych przy zastosowaniu
wdrożonych i opracowanych procedur przewidzianych prawem w sposób jawny i transparentny.
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ROZDZIAŁ IV
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
Zakres podmiotowy - w ramach współdziałania z organizacjami gmina uwzględnia m.in. takie podmioty, jak: fundacje,
stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych ( np. grupy charytatywne,
zakłady opiekuńcze), związki, kluby sportowe, turystyczne lub hobbystyczne, inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej
pod warunkiem realizacji przez nie przedsięwzięć służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.
Zakres przedmiotowy – niniejszego programu obejmuje sferę zadań publicznych obszary współpracy Urzędu Gminy Kramsk
z organizacjami w 2017 roku:
1. Pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia z uwzględnieniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla gminy Kramsk na rok 2017 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kramsk na 2017 rok
w zakresie:
a) profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym formom uzależnień,
b) podnoszenie świadomości zdrowego stylu życia ,
c) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej poprzez
d) realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
e) badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy.
f) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
g) organizacje kolonii socjoterapeutycznych i półkolonii z programem profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych oraz imprez trzeźwościowo integracyjnych,
g) wspierania prowadzenia punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków i eksperymentującej
z nimi,
h) organizowanie imprez integracyjnych poprzez podnoszenie świadomości,
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
b) likwidacja barier architektonicznych.
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich,
b) wspieranie działalności klubów seniora,
4. Wspieranie działalności statutowej jednostek OSP.
a) profilaktyka i edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji.
a) organizowanie imprez sportow0-rekereacyjnych dla mieszkańców Kramska oraz promowania zdrowego stylu życia,
b)wspieranie różnorodnych form aktywnego wypoczynku
6. Ekologia i ochrona zwierząt :
a) wspieranie akcji „ Sprzątanie Świata ”,
b) wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej i segregacji odpadów,
c) wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony przyrody (m.in. myślistwo, łowiectwo, pszczelarstwo),
d) wspieranie zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
a) wspieranie inicjatyw popularyzujących wiedzę o Unii Europejskiej,
b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
c) organizowanie zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych, jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
d) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
8. Bezpieczeństwo i ład społeczny.
a) pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.
9. Kultura, sztuka, ochrona zabytków i kultywowanie tradycji regionu.
10. Działalność na rzecz demokracji i integracji lokalnej.
11.Działalnośc na rzecz integracji cudzoziemców.
11. Promocja Gminy. Rozwój regionalny i lokalny.
12. Przeciwdziałanie bezrobociu.
13. Inne sprawy z zakresu zadań własnych Gminy, których rozwiązanie stanie się konieczne w trakcie roku.
Wyłączenia podmiotowe
1. Przez okres do 3 lat, od dnia wymagalności zobowiązania, wsparcie finansowe i pozafinansowe nie będzie przyznane
organizacjom, które:
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a) nie rozliczyły się z Gminą z dotychczasowych zobowiązań,
b) wykorzystały wsparcie niezgodne z przeznaczeniem,
c) nie przedstawiły Wójtowi wyjaśnień i propozycji usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2.Wsparcie finansowe i pozafinansowe nie będzie udzielane partiom politycznym
1. ROZDZIAŁ V
Formy współpracy
1. Gmina realizuje zadania publiczne, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
we współpracy z organizacjami. Przyjmuje się następujące formy :
a) - powierzenie - udzielanie pełnych dotacji na realizację zadań publicznych
- wspieranie - udzielania dofinansowania na realizacje zadań publicznych
- wspieranie - udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych projektów unijnych.
- wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych będzie realizowane poprzez otwarte konkursy ofert ogłaszane przez
wójta gminy na podstawie ofert złożonych przez organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, ,
- zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie i na zasadach określonych w art. 19 a ustawy.
b) pozafinansowe:
- współorganizacja zadań publicznych ,
- użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokali
na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- prowadzenie wspólnej działalności na rzecz podnoszenia, jakości działań organizacji pozarządowych,
- udzielanie pomocy merytorycznej dla realizowanych projektów,
- promocja działań sektora pozarządowego na stronie internetowej gminy Kramsk poprzez utworzenie na stronie internetowej
gminy Kramsk zakładki poświęconej organizacjom pozarządowym.
ROZDZIAŁ VI
Priorytetowe zadania publiczne
1. Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizacja zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanią.
3.Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Kramsk, dla osób i rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy,
organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kramsku.
3. Zadania z obszar u realizacji zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
ROZDZIAŁ VII
Okres realizacji programu
1. Program realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Termin realizacji zadania określony będzie w ogłaszanych warunkach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy
Kramsk na rok 2017.
ROZDZIAŁ VIII
Sposób oceny realizacji programu
1. W czasie wykonywania zadania publicznego, Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania pod kątem stanu jego
realizacji, celowości, efektywności, rzetelności, jakości oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych
i prowadzonej dokumentacji.
2. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z jego wykonania w terminie 30 dni po upływie
terminu, na który została zawarta umowa.
3. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć Wójtowi Gminy ofertę realizacji zadania publicznego.
4. Działalność organizacji w zakresie ich działalności statutowej, powinna wspierać Gminę w realizacji jej zadań publicznych.
5. Wójt przedkłada Radzie Gminy w terminie do dnia 31maja 2017 roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni oraz publikuje na stronie internetowej Gminy Kramsk, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń
urzędu .
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ROZDZIAŁ IX
Wysokość środków planowanych na realizację programu
1. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych w projekcie budżetu na rok 2017 na realizację programu przez
organizacje wynosi 513000,00 zł. z zastrzeżeniem ust. 2, szczegółowe określenie wysokości środków zostanie zawarte
w uchwale budżetowej Rady Gminy Kramsk na rok 2017.
2. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmian budżetu w części
przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia.
ROZDZIAŁ X
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
1 Prace nad programem przygotowano w oparciu o uchwałę Nr XI/51/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji w następujący sposób:
2. Projekt Programu przygotowano w oparciu o zgłoszone propozycje zadań publicznych planowanych do realizacji w 2017 r.
Zgłoszenia propozycji zadań dokonują organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kramsk.
3. Przebieg prac nad programem współpracy odbywa się poprzez:
ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzeniu konsultacji, poprzez opublikowaniu projektu
programu na stronie internetowej gminy Kramsk, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Kramsk wraz z formularzem uwag .
4. Przeprowadzenie konsultacji projektu programu umożliwiające zapoznanie się z projektem programu współpracy, ale także
możliwość wniesienie ; sugestii, opinii, uwag i zaleceń w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12,
62-511 Kramsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dzialalnosc.gospodarcza@kramsk.pl oraz podczas
spotkania otwartego .
4. Skierowanie projektu programu pod obrady sesji rady gminy oraz poinformowanie o wynikach konsultacji.
2. Po uchwalaniu przez radę, program zostanie zamieszczony na stornie internetowej , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kramsk.

ROZDZIAŁ XI
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1.Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Wójta Gminy Kramsk, odrębnie dla każdego konkursu ogłoszonego na
dane zadanie.
2. Prace Komisji konkursowej określa Regulamin pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań
publicznych.
3. Przewodniczący i członkowie komisji przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia składają pisemne oświadczenie w trybie
art.24 KPA, że nie podlegają wykluczeniu w pracach komisji konkursowej.
4. Posiedzenie zwołuje i prowadzi przewodniczący.
5. Komisje zajmują stanowisko w formie opinii i przedkładają Wójtowi Gminy Kramsk.
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