ZARZĄDZENIE NR 109/2016
WÓJTA GMIMNY MILEJCZYCE
z dnia 08 września 2016r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy
Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn.zm.) oraz Uchwały
Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 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 (Dz.Urzęd.Woj.Podl. Nr. 282, poz.3434) zarządzam co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu
współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020.
§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w
art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn.zm.) działające na terenie gminy
Milejczyce.
§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 09 września 2016r., termin
zakończenia na dzień 16 września 2016r.
§ 4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2,
w sprawie projektu programu, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków
odnośnie programu współpracy.
§ 5. 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do
zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały będącej przedmiotem
konsultacji oraz wyrażeniu swojej opinii na jej temat.
2. Projekt uchwały o której mowa w § 1 oraz formularz konsultacji zostanie
zamieszczony w dniu 09 września 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Milejczyce, w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/ oraz będzie
dostępny od ww. terminu w Urzędzie Gminy Milejczyce, pokój nr 2 (sekretariat).
3. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy
Milejczyce lub elektronicznie na adres e-mail gmina@milejczyce.pl w terminie określonym
w § 3.
§ 6. Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy
informacyjnej Urzędu oraz w BIP Gminy Milejczyce.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektor ds. sekretariatu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Jerzy Iwanowiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2016
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 08 września 2016r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY MILEJCZYCE
z dnia ___________ 2016 roku

w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2017-2020
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r., poz. 239, poz.395), po przeprowadzonych
konsultacjach społecznych, Rada Gminy Milejczyce uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2017-2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Mikołaj Koczuk
Załącznik do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Milejczyce
z dnia ____________2016 r.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MILEJCZYCE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2017 2020.
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
1. Program współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, zwany dalej ”programem” realizowany będzie w okresie od
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020r.
2. Program określa cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy,
priorytetowe zadania, okres realizacji programu, sposób realizacji, wysokość środków
przeznaczonych na realizację programu, sposoby oceny realizacji, informacje o sposobie
tworzenia programu i przebiegu konsultacji oraz tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

a) ustawie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.239 z późn.
zm.),
b) gminie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Gminę Milejczyce,
c) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak również podmioty, o
których mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
ROZDZIAŁ 2
Cel główny i cele szczegółowe
§ 3.1.Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest budowanie
partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi, które służy wzmacnianiu roli
aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych oraz efektywnemu
wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb wszystkich mieszkańców
Gminy Milejczyce.
2.Celem szczegółowym programu jest:
1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy, wynikających z
przepisów, poprzez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych i innych
podmiotów,
2) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność, poprzez umożliwienie indywidualnego
wystąpienia z ofertą w realizacji projektów konkretnych zadań publicznych,
3) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy
Milejczyce,
4) jak najbardziej racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
5) wzmacnianie potencjału organizacji i innych podmiotów wymienionych oraz wspieranie
rozwoju wolontariatu
ROZDZIAŁ 3
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami opiera się
na następujących zasadach:
1) pomocniczości: co oznacza, że Gmina Milejczyce powierza lub wspiera realizację zadań
własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron, co oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności w
samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań,
3) partnerstwa, co oznacza, że współpraca realizowana jest w zakresie uczestnictwa
podmiotów programu w rozeznaniu i definiowaniu problemów mieszkańców i poszukiwaniu
sposobów ich rozwiązywania,
4) jawności, która rozumiana jest jako udostępnianie przez strony współpracy informacji o
zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy poprzez wypracowanie stosownych
procedur,
5) efektywności, co polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań
publicznych.
ROZDZIAŁ 4
Podmioty współpracy
§ 5. Podmiotami realizującymi współpracę są:

1) Rada Gminy Milejczyce – uchwala budżet Gminy z wysokością środków finansowych
przeznaczonych na realizację programu, wytycza finansowy zakres współpracy,
2) Wójt Gminy Milejczyce – podejmuje decyzje o priorytetach współpracy z podmiotami
programu, ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań skierowanych do podmiotów
programu, dysponuje środkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych form
pomocy poszczególnym podmiotom programu,
3) Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Gminy i inne jednostki
organizacyjne Gminy, które podejmują na bieżąco współpracę z organizacjami w ramach
swojej działalności.
4) Organizacje i podmioty pożytku publicznego realizujące zadania publiczne dla
mieszkańców Gminy Milejczyce bez względu na siedzibę organizacji lub podmiotu.
ROZDZIAŁ 5
Zakres przedmiotowy
§ 6. Współpraca Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań
publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
ROZDZIAŁ 6
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego obejmuje zadania publiczne, w następujących dziedzinach:
1) kultury fizycznej i sportu:
a) zadania związane z organizacją imprez sportowych,
b) projekty związane z udziałem dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,
2) turystyki, agroturystyki i promocji:
a) wsparcie turystyki prozdrowotnej,
b) zadania związane z promocją walorów turystycznych gminy (konkursy, festyny,
publikacje, foldery, itp.)
c) rajdy, zloty, spotkania,
3) kultury, tradycji i edukacji:
a) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji regionalnej (warsztaty, kursy),
b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych,
4) wypoczynku dzieci i młodzieży:
a) wspieranie organizacji wypoczynku zimowego,
b) wspieranie organizacji wypoczynku letniego,
5) pomocy społecznej:
a) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i rodziną
b) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach
życiowych
c) wspieranie działań na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży, wsparcie działań tematycznych
grup nieformalnych,
d) wspieranie działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej,
e) wspieranie projektów związanych z organizacją imprez tematycznych takich jak Wigilia,
Dzień Dziecka, itp.

ROZDZIAŁ 7
Formy współpracy
§ 8. Współpraca Gminy Milejczyce z podmiotami programu może przybierać formę
finansową realizowaną poprzez :
1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji w ramach otwartego konkursu ofert,
2) wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji.
§ 9.Współpraca Gminy Milejczyce z podmiotami programu może przebiegać również w
formach :
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o
przewidywanych lub realizowanych w latach 2017-2020 zadaniach sfery publicznej, których
realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.
2) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) udzielania wsparcia, w szczególności w zakresie:
a) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże
się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków
technicznych, itp.
b) organizacji przez Gminę lub współudział organu Gminy w organizacji szkoleń,
konferencji, forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwości oraz
doświadczeń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
c) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze inicjatywno - doradczym,
d) aktualizację bazy danych organizacji pozarządowych w Gminie,
e) udostępnianie zakładki tematycznej organizacji pozarządowych w ramach internetowego
serwisu na stronie www.milejczyce.pl
f) wspólne opracowanie systemu obiegu informacji między podmiotami programu
współpracy,
4) współpracę w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji ze źródeł innych niż
budżet gminy poprzez :
a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b) współpracę w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych,
c) promowanie programów za pośrednictwem których można uzyskać środki ze źródeł
zewnętrznych,
5) obejmowanie honorowym patronatem Wójta Gminy Milejczyce inicjatyw realizowanych
przez podmioty programu.
ROZDZIAŁ 8
Okres realizacji Programu
§10. Niniejszy program będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia
31 grudnia 2020r.
ROZDZIAŁ 9
Sposób oceny realizacji programu
§ 11. 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę
prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu
środków finansowych.
2. Miernikami oceny efektywności realizacji programu są:
1) liczba organizacji realizujących zadania publiczne w ramach programu,

2) liczba zadań publicznych zrealizowanych w ramach programu,
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu,
4)zgodność zrealizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w
programie.
§ 12. W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy Milejczyce przedkładać
będzie Radzie Gminy Milejczyce sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
poprzedni rok kalendarzowy.
ROZDZIAŁ 10
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
§ 13. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem, przeznaczane będą
środki finansowe w wysokości zabezpieczonej w budżecie Gminy Milejczyce na
poszczególne lata.
ROZDZIAŁ 11
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
§ 14. Tworzenie programu współpracy przebiegało w następujący sposób:
1. Opracowanie projektu wieloletniego programu współpracy.
2. Skierowanie projektu programu współpracy do konsultacji, której szczegóły określa
uchwała Rady w sprawie regulaminu konsultacji oraz zarządzenie Wójta.
3.
Zebranie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w drodze
konsultacji.
4.
Przedłożenie projektu programu współpracy Radzie Gminy Milejczyce.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy przez
Radę Gminy Milejczyce.
ROZDZIAŁ 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert
§15. 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja
konkursowa.
2. Komisję konkursową i jej skład osobowy powołuje Wójt w drodze zarządzenia,
każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert.
3. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum 5 osób, w tym przedstawiciele Wójta
oraz 2 przedstawicieli organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje
biorące udział w konkursie.
4. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
5. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną
określone w Zarządzeniu Wójta Gminy o jej powołaniu.
6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów
określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie.
7. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Wójtowi protokół wraz z propozycją
wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego.
Ostatecznego wyboru dokonuje Wójt.

8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
ROZDZIAŁ 13
Postanowienia końcowe
§16. 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Organizacja pozarządowa, w zakresie otrzymania środków publicznych z budżetu Gminy,
jest zobowiązana do umieszczania na swoich materiałach informacji o finansowaniu lub
dofinansowaniu przez Gminę.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o
Finansach Publicznych oraz Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz Kodeks Postępowania
Administracyjnego.

ZałącznikNr 2
do Zarządzenia Nr 109/2016
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 08 września 2016r.
Formularz uwag do projektu
Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020

Uwagi do projektu Programu
L.p.

Obecny zapis
Programu
(strona, punkt,
podpunkt)

Proponowane brzmienie
zapisu

Uzasadnienie

OPINIA O PROGRAMIE Z UZASADNIENIEM:
a) pozytywna, b) raczej pozytywna, c) trudno powiedzieć, d) raczej negatywna,
e) negatywna (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
uzasadnienie do opinii:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres organizacji pozarządowej (w rozumieniu przyjętym na stronie 1 Programu)
zgłaszającej uwagi/opinię oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………
(imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz)
………………………….
podpis

