
Zarzadzenie nr 0050.60.2011
Burmistrza Ujazdu

z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Wspólpracy Gminy
Ujazd z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2012.

Na podstawie § 2 uchwaly nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 pazdziernika
2010 roku (D.U.W. Op. Nr 131, poz. 1504, z dnia 16.11.201Or.)zarzadzam co nastepuje:

§ 1

Zarzadzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami,
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
dotyczacych projektu "Programu wspólpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarzadowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie" na rok 2012.

§2

Konsultacje rozpoczna sie w dniu 11 listopada 2011r. i trwac beda do 20 listopada 2011 roku.

§3

W ramach konsultacji uwagi do projektu Programu mozna zglaszac na pismie do Sekretariatu
Burmistrza oraz na forum dyskusyjnym na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w
Ujezdzie w zakladce Urzad Miejski -" Zapytaj Burmistrza".

§4

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

§ 5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

- - ---



Projekt

Uchwalanr ....
RadyMiejskiejw Ujezdzie

z dnia..............

w sprawie Rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz
podmiotami, o których mowa wart. 3, ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z zmianami) oraz art. 5a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr
96, poz. 873 z zmianami) Rada Miejska w Ujezdzie uchwala co nastepuje:

§ 1

Uchwala" Roczny program wspólpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarzadowymi oraz
podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2012, stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Ujezdzie.

§4

Uchwala wchodzi w zycie dniem podjecia.

Przewodniczacy obrad

--- - -- -- - -- ---



Projekt

Roczny Program Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz
Podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2012.

WSTEP

Organizacje pozarzadowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie, zwana dalej "ustawa", stanowia istotne uzupelnienie
dzialan organów administracji publicznej. Skupiaja one ludzi dzielacych wspólne
zainteresowania i pasje, nieobojetnych wobec tego co dzieje sie w ich otoczeniu.
Sa to zatem ludzie wrazliwi, zaangazowani, dysponujacy nierzadko duza wiedza i
doswiadczeniem. Dzialalnosc tych osób w organizacjach pozarzadowych, umacnia w nich
swiadomosc odpowiedzialnosci za swoje otoczenie i wspólnote lokalna i sprzyja tworzeniu
wizji spolecznych.

I Cel programu:
1. Celem glównym programu wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz

podmiotami o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy, jest efektywne wykorzystanie
spolecznej aktywnosci w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i rozwiazywaniu
problemów spolecznosci lokalnej Gminy Ujazd oraz wola ksztaltowania
dlugookresowej wspólpracy Gminy z Organizacjami.

2. Cele szczególowe:
a) ksztahowanie lokalnego spoleczenstwa obywatelskiego glównie poprzez:

- rozwijanie poczucia przynaleznosci do spolecznosci lokalnej i umacnianie
poczucia odpowiedzialnosci za siebie, otoczenie, cala wspólnote gminna i jej
tradycje,
-zwiekszanie udzialu mieszkanców w rozwiazywaniu problemów lokalnych,

b) poprawa jakosci zycia mieszkanców poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb
spolecznych,

c) integracja podmiotów realizujacych zadania publiczne,
d) umacnianie partnerstwa pomiedzy samorzadem a organizacjami
pozarzadowymi.

II Zasady Wspólpracy.
1. Zasada partnerstwa.

Organizacje jako równouprawnieni partnerzy Gminy uczestnicza w identyfikowaniu
problemów spolecznych oraz wykonaniu zadan publicznych.

2. Zasada pomocniczosci.
Gmina wspólpracuje z Organizacjami, umozliwiajac im realizacje zadan publicznych
na zasadach okreslonych w Ustawie.

3. Zasada efektywnosci.
Gmina i Organizacje wspólnie daza do osiagniecia mozliwie najlepszych rezultatów
realizacji zadan publicznych.



4. Zasada jawnosci.
Gmina udostepnia wspólpracujacym Organizacjom informacje o zamiarach i formach
realizacji zadan publicznych i zapewnia przejrzystosc procedur wyboru realizatorów
zadan.

5. Zasada suwerennosci stron.
Wszystkie podmioty niniejszego Programu respektuja podmiotowosc i niezaleznosc
wzgledem siebie oraz prawo do odrebnosci w samodzielnym definiowaniu i
rozwiazywaniu problemów spolecznych w tym zadan publicznych.

6. Zasada uczciwej konkurencji.
Gmina i Organizacje zakladajaksztahowanie przejrzystych zasad wspólpracy,
opartych na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegajacych sie o realizacje
zadan publicznych.

III Zakres przedmiotowy.
Przedmiotem wspólpracy Gminy z organizacjami jest:

1. Realizacja zadan publicznych, o których mowa w punkcie V Programu.
2. Tworzenie systemowych rozwiazan waznych problemów Gminy i jej mieszkanców.
3. Podejmowanie nowych dzialan w celu poprawy efektywnosci rozwiazywania

problemów spolecznych.

IV Formy wspólpracy.
Wspólpraca Gminy Ujazd z organizacjami odbywa sie poprzez:

1. Pomoc finansowa i pozafinansowa na zasadach okreslonych w ustawie.
2. Wzajemnego informowania sie o planowanych kierunkach dzialalnosci.
3. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z

postanowieniami uchwaly Rady Miejskiej Nr LIV/296/2010 z dn 28 pazdziernika
20 lOr.

V Priorytetowe zadania publiczne.
Przedmiotem wspólpracy Gminy z Organizacjami jest realizacja zadan publicznych, o
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy a w szczególnosci:

1. Pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

2. Dzialalnosci opiekunczo-medycznej i rehabilitacyjnej.
3. Dzialalnosci na rzecz mniejszosci narodowych, a w szczególnosci propagowaniu

kultury mniejszosci narodowych.
4. Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania, w tym dzialania promujace dzieci i mlodziez

wybitnie uzdolniona.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:

-wspieranie klubów i zespolów sportowych,
-promocja sportu dzieci i mlodziezy.

6. Ratownictwo i ochrona ludnosci, w tym ochrona przeciwpozarowa.
7. Wspólpraca i wspieranie organizacji dzialajacych w ramach "Odnowy wsi"

i programu "LEADER".

VI Okres realizacji programu.
Niniejszy program obowiazuje na okres od O1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

------
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VII Sposób realizacji programu.
Cele programu realizowane beda glownie przez:
1. Równy dostep do infonnacji i wzajemne infonnowanie sie podmiotów Programu o

planowanych kierunkach rozwoju i wspóldzialania.
2. Wspieranie lub powierzanie zadan publicznych na zasadach okreslonych w ustawie.
3. Wspólprace na zasadach pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, jawnosci

i uczciwej konkurencji.
4. Infonnowanie wzajemne o mozliwosciach pozyskiwania srodków finansowych ze

zródel zewnetrznych.
5. Promocje dzialalnosci Organizacji.

VIII Wysokosc srodków przeznaczonych na realizacje Programu.
Srodki finansowe na realizacje Programu okreslone sa w Projekcie Budzetu Gminy
Ujazd na 2012 rok i wynosza lacznie 350.000,- zl.

IX Sposób oceny realizacji Programu.
Efektywnosc niniejszego Programu ocenic mozna na podstawie:

1. Liczby ogloszonych otwartych konkursów i zlozonych ofert.
2. Liczby zawartych umów na realizacje zadan publicznych, w tym inicjatyw lokalnych.
3. Lacznej sumy srodków finansowych zaangazowanych w realizacje zadan

publicznych przez Organizacje.
4. Liczby beneficjentów bioracych udzial w realizowanych zadaniach publicznych.
5. Liczby wniosków dotyczacych inicjatyw lokalnych.
6. Liczby organizacji wspieranych pozafinansowo.

Do 30 kwietnia 2013 roku Burmistrz przeklada Radzie sprawozdania z realizacji
Programu i podaje je do publicznej wiadomosci.

- -- -- -


