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RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 28 paidziemika 201 5 r.

w sprawie przyjgcia Programu Wsp6lpracy Gminy Brzesko z organiz:cjrmi pozarz4dowymi i innymi
podmiotsmi prowedzqcymi dzialalnost poZytku publicznego na rok 20t6

Na podstawie an. l8 ust- 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (d. Dz.U.22015 r.
poz. l5l5) oraz art.5a ust. I ustauy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicmego io
wolontariacie (tj.Dz. U.22014 r., poz.lll8zp6in.zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co nastgpuje:

$r.
Przyjmuje sig na rok 2016, stanowiqcy zal4cmik do niniejszej uchwaly. Program Wsp6lpracy Gminy Brzesko

z organizacjami pozarzqdowymi iinnymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoii pozytku publicmego na terenie
Gminy Brzesko.

$2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Brzeska.

$3.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego

w Brzesku.

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Brzesku

il l-A
mgr rryszr6r 6lczytr
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Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 28 paidziernika 201 5 r.

Program Wsp6lpracy Gminy Bnesko z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnoid po2ytku publicznego na terenie Gminy Brzesko na rok 2016.

Rozdziel I.
Cele programu

l. Celem przedstawionego programu na 2016 rok jest wzrost partycypacji spolecznej, doskonalenie jej form
a takZe wprowadzenie jasnych iczytelnych rozwiqzai prawnych, wl4czaj4cych organizacje pozarz4dowe i inne
podmioty dzialajqce u sferze po4rtku publicznego, w system demokracji lokalnej.

2. Program stwarza warunki do:

I ) poprawy jako6ci Z,ycia mieszkaric6w poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych,

2) zwigkszenia aktyuno3ci spolecznej mieszkaric6w Gminy Brzesko,

3) umacniania poczucia odporviedzialno(ci za siebie, swoje otoczenie, wspolnotg lokaln4,

4) wzmacniania mechanizm6w wspdlpracy samorz4du iorganizacji pozarz4dowych oraz zapewnienia im udzialu
w realizacji zadai wlasnych samorzqdu,

5) wprowadzania norvatorskich i bardziej efektywnych dzialai na rzecz mieszkaric6w,

6) uzupelniania dzialari Gminy w obszarach mniej zagospodarowanych przezjednostki gminne.

7) udzialu w budowaniu czqstkorych plan6w i strategii Gminy Brzesko,

8) upowszechniania i wprowadzania w Zycie postanowieri ustar.ly o dzialalnosci pozytku publicznego,

9) zwigkszania aktpnofci organizacji pozarz4dowych w ubieganiu si9 o drodki unijne.

przedmiot wsp6rp""", T;1"1i"'r1; -dai prioryretowych

l. Artykul 4 ust. lustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozyrku publicznego io wolontariacie
wyznacza ustawowy zakres sfery zadari pozytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny
realnego i potencjalnego zainteresowania samozqdu lokalnego iorganizacji pozarz?dowych oraz podmior6w
dzialajqcych w sferze pozytku publicznego.

2.W 2016r. Cmina Brzesko, zwana dalej Gminq. bgdzie zleczt. na zasadach z:,wartych w ustawie
o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie lub odrgbnych przepisach organizacjom pozarz4douym
i innym podmiotom okreslonynt w powolanej ustawie realizacjg zadari publicznych. Planowana wysokosi Srodkriw
na realizacjg programu tl,nosi 700.000,00 zlotych.

3. Uznaje sig, 2e do zadai Priorytetowych. kt6re bdq realizowane na terenie Cminy Brzesko przez partnerow
Programu w 2016 r. nale24:

I ) ochrona i promocja zdrowi4

2) profilaktyka i terapia uzalelniei oraz przeciwdzialanie patologiom spolecznym.

3) pomoc spoleczna i pozostale dzialania polityki spolecznej,

4) przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu oraz integracja spoleczna os6b wykluczonych lub zagro2onych
wykluczeniem, w szczeg6lnoSci niepelnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, bezdomnych, os6b starsrych
i przewlekle chorych,

5) edukacja i wychowanie,

Id: 65lC8Cl D-680C-4490-8D59-0DC4F08ED2D5. Podpisany Strona I



6) kultura i sauka, ochrona d6br kulrury i tradycji,

7) upnwszechnianie kultury fizycznej isportu.

8) ekologia i ochrona Srodowiska,

9) turystyka i krajoznawstwo.

4. W ogloszeniach o otwartym konkursie Burmistrz Brzeska okreSli szczeg6lowo programy izadania bgdqce
przedmiotem konkursu.

5. O przeprowadzeniu konkursu Burmistrz Brzeska informuje na stronie intemetowej oraz na tablicy ogloszeri
Urzgdu Miejskiego w Brzesku. W przypadku powolania Cminnej Rady DzialalnoSci eozytku publiJznego,
Burmistrz informuje jej przewodnicz4cego o konkursie.

Rozdzial 3.
Podmioty wsp6lpracy

I . Podmiotami wsfrlpracy z Gminq mog4 byd podmioty wymienione w ustawie o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

2. Program wsp<ilpracy dotyczy organizacji pozarz4dowych iinnych podmiot6w r.rymienionych w ust. I,
prowadz4cych dzialalnoii pozytku publicznego, majqcych siedzibg na terenie Gminy lub izialalqcyih na rzecz jej
mieszkaic6w.

Rozdzill 4.
Formy wsp6lpracy

Formami wsp6lpracy Gminy z podmiotami, okreslonymi w Rozdziale i Programu bgd4 w szczeg6lno(ci:

I ) zlecanie (powierzanie lub wspieranie) realizacji zadari publicznych,

2) wzmacnianie instytucjonalne organizacji pozatz4douych (szkolenia, konsultacje, konferencje),

3) udzielanie rekomendacji organizacjom wspolpracuj4cym zGminq, kt6re ubiegaj4 sig o dofinansowanie ze
116del pozabud2etou-vch.

4) pomoc w nawi4zyrvaniu kontakt6w miqdzynarodowych, szczeg6lnie z miastami partnerskimi Brzesk4

5) wspoldzialanie w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z innych lr6det. w szczeg6lnoSci ze Srodk6w unijnych,

6) promocja osiqgnigc organizacji pozarzqdowych w mediach.

7) konsultowanie z organizacjami prowadzqcymi dzialalnoid pozyrku publicznego projekt6w akt6w
normatywnych dotycz4cych ich statutowej dzialalno6ci,

8) wynajmowanie lub uzyczanie lokali komunalnych na rcalizac1g zadafi (spotkania imprezy, konferencje),

9) udzial Gminyjako partnera w projektach o dofinansowanie ze 6del pozabudzetouych,

l0) udzial przedstawicieli samorz4du w spotkaniach z organizaclami pozarzqdowymi dotycz4cych wzajemnej
wsprilpracy i biezqcych problemdw.

Rozdzial 5,
Zasady wspt6lpracy Gminy Brzesko przy realizacji zrda6 publicznych

. .1. 
Wsp6lpraca Cminy z organizacjami pozarzqdowl'mi i innymi podmiotami dzialajqcymi w sferze pozytku

publicznego odbywa sig w oparciu o zasady:

I ) partnentwa.

2) pomocniczoSci.

3) efektywnoSci,

4)jawnoSci.

5) suwerennoici stron.
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6) uczciwej konkurencji.

2. Zlecenie realizacli zzdai odbywa siE po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy
odrgbne przewidujq inny tryb zlecania. Burmistrz Brzeska w drodze zarzqdzenia powoluje komisje konkursowe
w skladzie co najmniej 5 osobowym. Komisje oceniajq oferty pod wzglgdem formalnym, oraz dokonujq oceny
merytorycznej treSci zlo2onych ofert. Po dokonaniu oceny przedstawiaj4 Burmistrzowi Brzeska swojq opinig wraz
z proponowanq wysokoSciq dotacji, zgodnie z aft. l5 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

i. Powierzenie rcalizacji zadai publicznych moze nastqpii w innym trybie niz okreilony w ust. 2, jezeli dane
zadanie moZna zrealizowai efektywniej w inny spos6b okre(lony w odrgbnych przepisach w szczeg6lno6ci przez
zakup uslug na zasadach i trybie okrcSlonych w przepisach o zam6wieniach publicznych przy por6wnywalnoSci
metod kalkulacji koszt6w oraz por6wnywalnorici opodatkowania.

4. Ostatecznego podzialu Srodk6w przyznawanych organizacjom pozarz4dowym i innym podmiotom
dzialajqcym w sferze pozytku publicznego dokonuje Burmistrz Brzeska po zapoznaniu sig z wynikami
ogloszonego konkursu ofert. Informacje o podziale Srodk6w finansowych zostanq umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej. na stronach intemetowych www.brzesko.pl ina tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego
w Brzesku.

5. Przekazanie Srodk6w finansowych na realizacjg okre6lonego zadania odbywa sig na podstawie umowy
zawartej pomildzy Burmistrzem Brzeska lub osobami przez niego upo\yaznion) mi, a organizacjq pozarzqdowq lub
innym podmiotem dzialajqcym w sferze pozytku publicznego.

6. Przyznane dotacje niemog4 byi wykorz.vstywane na inny cel ni2 przedstawiony w ofercie iokreSlony
w umowie. Prawa i obowipki wynikaj4ce z umowy nie mog4 byi przekazane osobom lrzecim.

7. Organizacja zobowi4zana jest do rzelelnego rozliczenia przedmiotu umowy.

8. Burmistrzowi Brzeska slu2y prawo kontroli w trakcie wykonywania z:Ldania przez organizacje pozan4dowe.
w tym r6wniez spos6b wydatkowania przekazanych Srodk6w finansorvych.

9. Posiadanie przez Gming tytulu egzekucyjnego, r.lynikajEcego z zobowi4zai finansorvych organizacji lub
innego podmiotu wobcc Gminy wyklucza przyznanie dotacji na zglaszane w ofercie zadania lub programy.

10. Sprawozdanie z realizzcli programu Burmistrz Brzeska przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do
30 kwietnia 2017 r. Realizacja Programu bgdzie oceniana w oparciu o takie kryteria jak m. in.: ilodi konkurs6w.
liczba zlo2onych ofert. liczba zawartych um6w, wysoko5i wydanych 5rodk6w.

Rozdzial 6.
Postonowienia koicowe

l. Uwagi, wnioski i propozycje, dotycz4ce funkcjonowania Programu Wsp6lpracy Gminy Brzesko
z Organizacjami Pozarz4dou'ymi na rok 2016 podmioty mogq zglaszai Burmistrzowi Brzeska indywidualnie lub za
po5rednictwem Urzgdu Miejskiego w Brzesku.

2. Burmistrz Brzeska prowadzi rejestr um6w zawartych z organizacjami pozarz4do*1m i i innymi podmiotami
okreSlonymi w sprawie wspierania lub powierzenia uykonania zadai publicznych.

3. Program wspolpracy z organizacjami pozae4dow),mi jest tworzony w oparciu o dotychczasowe
do(wiadczenia oraz wnioski zainteresowanych organizacji.
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4. Program zostal poddany konsultacjom spolecznym zgodnie z uchwatq Nr lV/17l2010 Rady Miejskiej
w Brzesku wdnia 29 grudnia 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarz4douymi
i podmiotami, o kt6rych mowa w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci pozyiku publicznego
io wolonlariacie, Projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnojci statutowej tych
organ izacj i.

Przervodnicz4cy Rady
M iejskiej w Brzesku

/"Pn\
mgr Krzy sztol O(czyk
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