UCHWAŁA NR XXXI/261/20
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia rocznego, na rok 2021, programu współpracy Gminy Andrespol z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Gminy Andrespol
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny, na rok 2021, program i zasady współpracy Gminy Andrespol z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Andrespolu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/261/20
Rady Gminy Andrespol
z dnia 27 listopada 2020 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ANDRESPOL
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI NA ROK 2021
Rada Gminy Andrespol, mając na uwadze zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie
polityki społecznej, przyjmuje poniższy program działań na rok 2021.
Rozdział 1.
Informacje ogólne
1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
b) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Andrespol z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na rok 2021,
c) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy,
d) środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,
e) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
f) innym podmiocie – rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
g) Wójcie Gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Andrespol,
h) gminie - rozumie się przez to Gminę Andrespol.
2. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Andrespol a organizacjami
pozarządowymi poprzez efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zakresie zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców Gminy Andrespol.
3. Celami szczegółowymi programu są:
a) umocnienie działających i stworzenie warunków do powstania nowych inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej,
b) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
c) aktywizacja środowisk lokalnych w zakresie zadań
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

publicznych

przewidzianych

w art. 4 ustawy

d) integracja mieszkańców Gminy Andrespol,
e) promocja organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,
f) udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu programu, celem wypracowania wieloletniego modelu
współpracy,
g) umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych, realizowanych dotychczas przez Urząd Gminy Andrespol.
4. Zadaniami priorytetowymi w ramach niniejszego programu współpracy na rok 2021 są działania
z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a w
szczególności:
a) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) organizowanie i udział w zawodach sportowych,
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c) organizowanie turniejów sportowych,
d) prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży,
e) zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych,
f) zakup materiałów reklamowych,
g) organizowanie i udział w imprezach kulturalnych,
h) organizowanie wystaw dotyczących sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
i) organizowanie konkursów z wiedzy o historii gminy.
Rozdział 2.
Zasady współpracy
1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest
prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Andrespol lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę:
a) pomocniczości - oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom
pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy,
b) suwerenności stron – oznacza, że gmina i organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne są
w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami,
c) partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania,
definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania,
d) efektywności - gmina powierza wykonanie zadań publicznych, organizacjom pozarządowym uwzględniając
kryterium racjonalności,
e) jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jest, jako udostępnienie przez
strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie
stosownych procedur.
3. Zlecanie zadań publicznych odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanego , z co
najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem , zamieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol.
4. Ogłoszenie konkursu winno zawierać informacje o :
a) rodzaju zadania,
b) wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania,
c) zasadach przyznawania dotacji,
d) terminach i warunkach realizacji zadania,
e) terminie składania ofert,
f) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
5. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządza się pisemną umowę na powierzenie realizacji zadania
publicznego.
6. 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 prowadzonych dokumentacji.
7. Podmiot realizujący zadanie, jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z jego wykonania w terminie
przewidzianym w umowie.
8. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć Wójtowi Gminy ofertę realizacji zadania publicznego.
9. Działalność organizacji w zakresie ich działalności statutowej, powinna wspierać gminę w realizacji jej
zadań publicznych.
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Rozdział 3.
Sposób realizacji programu i formy wsparcia
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy przyjmować będzie następujące formy:
a) wsparcie finansowe:

᠆ udzielanie pełnych dotacji na realizacje zadań zleconych przez Gminę,
᠆ udzielanie dotacji częściowych do działalności stowarzyszeń,- udzielanie dotacji częściowych na
wspieranie projektów unijnych,
b) wsparcie pozafinansowe:

᠆ współorganizacja przedsięwzięć,
᠆ użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz
udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

᠆ pomocy merytorycznej dla realizowanych projektów,
᠆ promocja działań sektora pozarządowego,
᠆ tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym.
2. Wysokość środków budżetowych na realizację poszczególnych zadań w danym roku ustala Rada Gminy.
3. Zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
Rozdział 4.
Zakres podmiotowy
W ramach współpracy z organizacjami gmina uwzględnia takie podmioty jak: stowarzyszenia, związki,
kluby sportowe, inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem realizacji przez
nie przedsięwzięć służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy.
Zakres przedmiotowy
1. Przedmiotem współpracy Gminy Andrespol i organizacji pozarządowych jest wspólne wykonywanie
zadań publicznych w celu zaspokojenia potrzeb społecznych.
2. Obszary współpracy Gminy Andrespol w roku 2021:
1) Kultura fizyczna i sport:
a) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, turystyki, rekreacji i promocji poprzez organizację szkoleń,
zawodów o charakterze gminnym i udział reprezentantów gminy w imprezach wyższych szczebli:

᠆ wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dyscyplinach sportu m.in.: piłka nożna, piłka siatkowa,
piłka koszykowa, tenis stołowy, judo, karate, deskorolki i inne,

᠆ wśród dorosłych mieszkańców gminy w dyscyplinach sportu m.in. piłka nożna, piłka siatkowa,
nording walking, karate, kolarstwo oraz jeździectwo i inne,
b) organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, powiatowych, wojewódzkich,
ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych,
c) organizacja wyjazdów turystycznych oraz szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki
nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego, judo, nordic walking na terenie Gminy Andrespol,
d) organizacja form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem
wypoczynku dzieci i młodzieży (zloty, rajdy, obozy, imprezy promujące turystykę);
2) Ochrona zdrowia:
a) działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia,
b) badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;
3) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
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a) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;
4) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich,
b) kół teatralnych, chórów, zespołów ludowych;
5) Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie projektów artystycznych, imprez, festiwali, konkursów, warsztatów artystycznych.
3. Wójt Gminy Andrespol może, na wniosek podmiotu programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych
w roku 2021, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy Andrespol i uzgodnieniu z organizacjami.
Rozdział 5.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
1. Projekt Programu współpracy Gminy Andrespol z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 powstał na
podstawie priorytetowych zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
2. Projekt Programu współpracy był przedmiotem konsultacji przeprowadzonych
organizacyjnymi Urzędu Gminy Andrespol oraz organizacjami pozarządowymi.

z komórkami

3. Sprawozdanie, o którym mowa w rozdz. VII pkt. 3 oraz uwagi zgłoszone względem realizacji Programu
będą stanowiły wskazówki do tworzenia kolejnych programów współpracy Gminy Andrespol z organizacjami
pozarządowymi.
Rozdział 6.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
§ 11. 1. Program finansowany będzie z budżetu Gminy.
2. Gmina Andrespol na realizację Programu w roku budżetowym 2021 będzie przeznaczać środki
finansowe w wysokości nie mniejszej niż 260.000,00 zł.
3. Program realizowany będzie w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
włącznie.
Rozdział 7.
Sposób oceny realizacji programu
1. Wójt Gminy Andrespol monitoruje sposób realizacji powierzonych Organizacjom Pozarządowym przez
Gminę Andrespol zadań priorytetowych przy uwzględnieniu kryterium efektywności i skuteczności realizacji
założonych celów.
2. Miernikami efektywności Programu Współpracy Gminy Andrespol z organizacjami pozarządowymi
będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
a) liczby ogłoszonych konkursów ofert,
b) liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego,
c) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
d) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych ( w tym wolontariuszy),
e) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
f) łącznej wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych
pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

przez

organizacje

g) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
h) liczby i rodzaju uwag dotyczących bieżącej realizacji Programu,
i) liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
3. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w terminie do 31 maja sprawozdanie z realizacji programu.
Sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Andrespol.
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Rozdział 8.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
1. Wójt Gminy Andrespol w drodze zarządzenia powołuje komisje konkursową jako organ doradczy w celu
opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert, zwanej dalej „komisją”, zgodnie z przepisami
ustawy.
2. Komisja konkursowa działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Andrespol powołującego komisje.
3. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zostaną powołane przez Wójta
Gminy Andrespol do składu komisji na podstawie zgłoszonych kandydatur do dnia 20 grudnia 2020 r.
4. Przewodniczący i członkowie komisji przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia składają pisemne
oświadczenia, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2f ustawy oraz art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) nie podlegają wykluczeniu w pracach
komisji.
5. Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1) pracami komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji;
2) komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu;
3) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży;
4) do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
konkursowego,
b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac
komisji;
5) do zadań przewodniczącego komisji należy:
a) przewodniczenie pracom komisji,
b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,
c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Wójta wraz
z uzasadnieniem,
d) przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie wydziału protokołu z posiedzenia komisji,
zarządzenia Wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.
6. Obsługę administracyjno-techniczną sprawuje wydział/jednostka odpowiedzialna za realizację konkursu.
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Wójt Gminy. (Opinia komisji konkursowej nie jest wiążąca dla Wójta Gminy.)
8. Wyniki przeprowadzonego konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Andrespol
oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń.
Postanowienia końcowe
1. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy
i doskonalenia tych, które już zostały określone.
2. Środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań zostaną szczegółowo określone w projekcie
budżetu Gminy Andrespol.
3. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w Programie może nastąpić w formach
i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach odrębnych.
4. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania środków finansowych na realizację zadania publicznego
określa ustawa.
5. Wzór oferty określa rozporządzenie właściwego ministra.
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