WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym wieloletnim programie współpracy Gminy Domaniewice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanym dalej
"Programem", jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2) podmiotach Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy,
4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 3
oraz art. 13 ustawy,
5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Domaniewice,
6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Domaniewicach ,
7) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Domaniewice.
§ 2. Program obejmuje współpracę z podmiotami Programu w zakresie zadań publicznych
realizowanych z perspektywą współpracy wieloletniej.
Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe Programu
§ 3. 1. Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania
i zaspakajania potrzeb społecznych.
2. Szczegółowymi celami programu są:
1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy
między Gminą i podmiotami Programu,
2) wspieranie inicjatyw lokalnych, nowatorskich pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi
społeczności lokalnej,
3) wzmocnienie potencjału podmiotów Programu,
4) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,
5) rozwijanie poczucia przynależności podmiotów Programu do społeczności lokalnej Gminy.
Rozdział III. Zasady współpracy
§ 4. Współpraca Gminy z podmiotami Programu odbywa się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego
poszanowania.
Rozdział IV. Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne
§ 5. Współpraca Gminy z podmiotami Programu obejmować będzie zadania własne Gminy
mieszczące się w katalogu zadań z art. 4 ustawy, w szczególności:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3) wypoczynku dzieci i młodzieży,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
§ 6. Ustala się następujące zadanie priorytetowe:

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
b)organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców,
w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów,
c) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej,
lekkiej atletyki i łyżwiarstwa,
d) wspieranie podmiotów Programu w celu przygotowania do rywalizacji w zakresie różnorodnych
dyscyplin sportowych.
Rozdział V. Formy współpracy
§ 7.1. Gmina współpracuje z podmiotami Programu w formie:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem dotacji
na ich sfinansowanie lub dofinansowanie w trybach przewidzianych ustawą lub przepisami
szczególnymi,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach,
3) konsultowania z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego stanowionych
przez Radę Gminy Domaniewice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji,
4) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli podmiotów programu oraz przedstawicieli organów Gminy,
5) udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej i międzynarodowej o podobnym
profilu działania.
2. Zlecanie realizacji zadań może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Rozdział VI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
§ 8. Podstawą opracowania Programu jest ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 9. Program współpracy tworzony jest w etapach:
1) przygotowanie projektu Programu ,
2) zatwierdzenie projektu Programu przez Wójta i skierowanie go do konsultacji,
3) przeprowadzenie konsultacji w oparciu o uchwałę Nr XLI/243/10 Rady Gminy Domaniewice
z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) po naniesieniu ewentualnych poprawek Program zostaje skierowany pod obrady Rady Gminy
Domaniewice, która podejmuje stosowną uchwałę.
Rozdział VII. Sposób realizacji Programu
§ 10. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert,
ogłoszonego przez Wójta chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zleceń.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i według
zasad określonych w otwartym konkursie ofert.
§ 11. Na wniosek podmiotu Programu Wójt może zlecić realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art.19
a ustawy.

Rozdział VIII. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
§ 12.1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Wójt powołuje Komisję
Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie 3 osobowym z udziałem przedstawicieli Urzędu
i radnych .
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności
wyznaczony przez niego Członek Komisji.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
4. Prace Komisji mogą być prowadzone w składzie co najmniej 2 osobowym.
5. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy oferty spełniają warunki formalne
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) i ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
6. Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z warunków formalnych określonych
w ogłoszeniu o konkursie formularzu nie będą rozpatrywane.
7. Po dokonaniu oceny formalnej Członkowie Komisji dokonują merytorycznej oceny ofert.
8. Z prac Komisji sporządza się protokół.
9. Po zakończeniu prac Komisji, Przewodniczący przekazuje protokół wraz z ofertami
Wójtowi, który przyznaje dotację i zawiera umowy na realizację zadań publicznych.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania
publicznego, wysokość przyznanych środków Wójt ogłasza :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy informacyjnej Urzędu.
Rozdział IX. Środki na realizację programu
§ 13. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych
niniejszym programem określa uchwała budżetowa na dany rok.
Rozdział X. Sposób oceny realizacji Programu
§ 14. Mierniki efektywności programu będą oparte na informacjach dotyczących jego
realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
1) liczba otwartych konkursów ofert,
3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,
8) wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu,
10) liczba aktów prawa miejscowego konsultowana z Podmiotami
11) liczba wspólnie realizowanych zadań,
§ 15. Wójt do dnia 30 kwietnia przedstawi Radzie Gminy Domaniewice sprawozdanie
z realizacji Programu za rok poprzedni.

