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UCHWAŁA NR 527/LXXIII/14
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., Nr 594 j.t. z późn. zm.) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.), Rada Miejska w Chęcinach
uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Cezary Mielczarz
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Załącznik do Uchwały Nr 527/LXXIII/14
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 31 października 2014 r.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CHĘCINY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

§ 1.
1. Program określa zasady współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.), zwanymi dalej podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, podejmować będzie działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
§ 2.
Współpraca z podmiotami programu odbywać się będzie na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
§ 3.
Celem wprowadzenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2015 rok jest:
1. Umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny,
3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowanie zaspokajania potrzeb lokalnej
społeczności,
4. Uzupełnianie działań Gminy i Miasta Chęciny w zakresie przypisanych jej zadań publicznych.
§ 4.
Sfera zadań publicznych realizowana we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego obejmuje zadania wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

pielęgnowania

polskości

oraz rozwoju
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3) ochrony i promocji zdrowia;
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5) wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
§ 5.
Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności poprzez:
1. Zlecenia podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie,
2. Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej,
3. Użyczania, wynajmowania pomieszczeń, będących własnością Gminy na rzecz organizacji
pozarządowych.
§ 6.
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego może w ciągu roku określić zadania i ogłosić
otwarte konkursy na ich realizację poprzez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
§ 7.
1. Konkurs dla zadań ujętych w budżecie gminy na 2015 rok ogłasza Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.
2. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny opublikuje informacje o nim w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej.
2) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Chęciny w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Chęciny.
3. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową,
w celu opiniowania złożonych ofert. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określa
Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 13 stycznia 2011 r.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony
w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2014.1118 j.t.).
5. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, bez zbędnej
zwłoki zawiera umowy na realizację zadań publicznych.
6. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań.
§ 8.
Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
4) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,
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5) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia
6) liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),
7) rodzaj zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe
gminy,
8) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych na
poszczególne rodzaje zadań,
9) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe gminy,
10) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania w formie wsparcia,
11) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania w formie powierzenia.
§ 9.
Ocena realizacji programu zostanie zawarta w sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej w Chęcinach,
nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016 r.
§ 10.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określać będzie uchwała
budżetowa dla Gminy i Miasta Chęciny na 2015 rok. Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny ogłasza
otwarty konkurs ofert na dane zadanie, w którym określony jest termin składania ofert, kwota oraz termin
trwania zadania.
§ 11.
Program Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, jest wyrazem dążenia Gminy i Miasta Chęciny do wspierania ich działalności.
Włącza podmioty pozarządowe w system funkcjonowania Gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

