
VCHWALA NR 2351XXX12021 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


zdnia 191islopada 2021 r. 


w sprawie uchwalenia Programu wspbJpracy Gminy Nowe Miasta Z organilacjami pozarLEldowymi 
i inoymi podmiotami prowadzltcymi dzialalnosc potYIk.u publicznego na 2022 rok 

Na podslawie art.18 u51.2 pkl 15 uSlawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlJdzie gminnym (tj. Oz. U. 
22021 r. poz.1372) omz art.5a art. 1 ustawy z dnia 22 s lycznia 2010r. ozmianie uSlawy odzialalnosci 
potytku publicznego io wolonlariacie oraz nieklorych innych uslaw (Dz.U. 2010r, Nr28, poz. 146) 
art. I ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOi:ylku publicznego i 0 wolonlariacie (I.j. Oz.U _2020 r . 
poz. 1057 z pOm. zm.)uSL.I ust.awy z dnia 24 kwielnia 200) r. 0 dzialalnoSci potyllcu publiczn ego i 0 

wolontariacie (Oz. U. z 2020 1. poZ. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), Rady Cminy Nowe Miasto 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Uchwala si~ Program wsp&pracy Gmi ny Nowe Miasto lorganizacjami pozsrLIJdowymi i innymi 
podmiotami prowadZllcymi dlialalno~c pozytku publiclnego na rok 2022, slanow i~cy zaliJczoik do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwary powierza si~ W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z mOCiJ obow i4Zuj iJC4 ad doia I stycznia 2022 roku . 

(MEWODNICZf\CY 
Rady Gmtny 
~ 

Marek Calinski 
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Zat<\cznik do uchwaty Nr 23S!XXX/202! 


Rady Gmioy Nowe Miasto 


z dnia 19 li stopada 2021 r. 


PROGRAM WSP6LPRACY GMINY NOWE MlASTO Z ORGANIZACJAMI POZARZ,o\DO'WYMI 

ORAZ INNYMI PODMlOT AMI PROW ADZ-\CYMI DZIALANOSC POZ,vTKU PUBLlCZNEGO 


NA ROK2022 


R07..d:dal l. 
Wst~p 

Roczny program wsp6tpracy jest dokumentem okrdlahcym ramy wsp6tpracy samol"UJdu Gminy Nowe 
Miasto z organizacjami pozarl<Jdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowacl.z.<icymi d7.iatatnosc 
pozytku pubticznego dla dobra i rozwoju spolecznosci lokalnej . 

Rozdzial2. 

Postanowienia OgOIDC 


Llekroc w niniejszym programie jest mowa 0: 

1. usla"ie • nalety przez to rozumiee ustaw~ z. dnia 24 kwielnia 2003 r. 0 dziala[nosci patytku 
publicz.nego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2020 (. poz. 1057 z p6zn. zm.), 

2.organiu.cjach poz8r"lltdowycb - na lety przez. 10 rowmiet organizacje. 0 kt6rych mowa 
wart.3 ust. 2 ustawy, 

3. innym uprawniooym podmiocie - nalety przez to rozumiec podroioty, 0 kl6rych mowa wart. 3 
ust. 3 llstawy, 

4. Gminie - nalezy przez to rozumiee Gmin~ Nowe Miaslo, 

5. W6jcie - nalezy pnez to rozumiee W6jta Gminy Nowe Miasto. 

ROzdzia! 3. 

Cele g!6wne i cele s7.czegolowe programu 


CeLem gl6wnym Programu jest lepsze zaspokajanie polneb mieszkancow, a Iym samym podnoszenie ich 
poziomu zycia na lerenie Gminy, poprzez budowanie partnecsrwa mi¢zy Gmin~ , a organizacjami 
pozarz~dowym i . 

Cele slcleg610we Programu: 

I. Promocja i upowszechnianie kultury flzyclnej i sportu. 

2. Kultywowanie tradycji lokalnych oraz promocja dziedzictwa narodowego poprzez dzialalnose kutturaln<\ 
i oswiatowil. 

3. Zapewnienie dzieciom i miodzieiy bezpiecznego i alrakcyjnego spydzania czasu wolnego. 

4. Zapobieganie patologiom spokcznym poprzez wsparcie osob z roznych grop spoiecznych. 

5. Ochrona zdrowia i promocja zdrowego sty lu zycia. 

6. Wykorzyslanie polencjalu i mozli wosci organizacji poZ8rllJdowych. 

RO'l.dziaI4. 

Zasady wspolpracy 


Wsp6l"praca wladz Gminy z organiz.acjami pozarz<Jdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 
prowad.z<Jcymi dzialalnosc pozytku publicznego odbywae siy bydzie na zasadzie: 

I. suwerennosci stron - oznacza to, ze stosunki mi~dzy Gminlh a organizacjami pozarzll:dowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzllcymi dzialalDose potylku publicznego ksztahowane bydIJ z poszanowaniem 
niezaleznosci w swojej dzialalnosci statutowej, 
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2. pannerstwa - Olnacza to, ze organizacje pozarnjdowe oraz inne podmioty prowadz.lJce dzialalnoM: 
pozytku publicznego bioJ"ll udzial w planowaniu priorytet6w realizowanych przez Gmin4t. rozeznaoiu 
problem6w mieszkanc6w Omioy, sugerowaniu zakresu wsp6tpracy, 

3. pomocniczo~ci - oznacza to, ze Omioa powierzac': b¢,zie realiz.acj~ swaich zadan publicznych 
organizacjom pozarUldowym oraz innym podmiotom prowadz4cym dzialalooot poiytku publicznego, a Ie 
dadZ4 gwarancj~ wykonania ich w spos6b profesjonalny, efektywny. oszc~dny i tenninowy, 

4. efekty\Vnosci - oznacza to, .ie Gmina i podmioty Programu wsp61nie bcrdll d<lZyc do osi~gni~cia 
najlepszych rezultat6w podczas wykonywania zBdaIi publicznych pod wzgl~dem merytarycznym 
z uwzgltrdnieniem promocji Omioy, 

5, uczciwej konkurencji - zaktadajqcej r6wne, bezinteresowne i bezstronne traktowanie wszystkich 
podmiot6w w zakresie podejmowania dziaian, 

6. jawnoSci - oznacza la, ze Omina Udosl~pni podmiotom programu informacje 0 celach, koszlach 
i efektach wsp6Jpracy, a takZe 0 srodkach oa wsp6tprac~ zapJanowanych w bud:recie Ominy. Organizacje 
pozarLQdowe oraz inne podmioty prowadz.l}ce dzialalnosc pozylku publicznego udasllfpnill samornJdowi dane 
o rodzaju prowadzonej dzialalnoSci, sposobie funkcjonowania, sy tuacji finansowej i strukturze organizaeyjnej . 
Gmina udosl~pni informacj~ 0 zlownych wnioskaeh oraz sposobie ich oceny. 

Rowial S. 

Zakres pnedmio(owy 


prz.edmiotem wsp6lpracy samorzlldu gminnego Z organizacjami poz.aro:tdowymi i padroiOlami, 0 ktorych 
mowa wart. 3 us!. 3 ustawy jest wsp6lne wykonywanie u dan pubJicznych wymienionych 
w art. 4 ust I ustawy. 

Rozdzial6. 

Formy wsp6lpra('j 


1. Wsp6tpraca z podmiotami programu maze miee charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Finansowe formy wsp6tpracy obejmujll: 

I) wspieranie wykonania zadan publicznych Omlny wraz z udzieleniem dotaeji na cz~sciowe dofinansowanie 
ich realizaeji, 

2) powierzanie wykonania zadan publieznych Ominy wraz z udzieleniem dotaeji na sfinansowanie ich 
realizacji. 

3. Pozafinansowe fanny wsp6lpraey abejmujll: 

I) udzielanie infonnacji 0 istnieniu uooel finansowania, zwtaszcza pochodzllcych z sektora prywalnega, 
funduszy celowych i prywatnych fundacji, 

2) udosl~pnianie lokali Ominy na imprezy i spotkania podmiot6w prowadU)cyeh dzialalnosc pazytku 
publicznego. 

3) popularyzacja i promocja dzialan podejmowanych przez organizaeje pozar~dowe oa stronie inlernetowej 
Gminy www.ugnowemiaslo.pl. 

4) w1llczenie organizacji pouf'lJIdowych w dzialania pcomocyjne Gminy, m. in. popnez zapraszanie do 
udziaru w imprezach promocyjnych, 

5) obejmowanie honorowym palronatem W6jta inicjatyw realizowanyeh przez podroioly Programu, 

6) wzajemne inforrnowanie siy 0 planowanych kierunkach dzialalnosei i zamierzeniach, ktore nalety weiclit 
W iyeie, 

7) pomoc w pazyskiwaniu srodk6w z innyeh zr6del na dzialalnose statutowll; organizaeji, 

8) opiniowanie wniosk6w do innych iostytueji lub organ6w administraeji publieznej, 

9) udzielanie rekomendaeji organizacjom wsp6tpraeuheym z Gminll, kt6re ubiegajll si~ 0 dafinansawanie 
z innyeh irOdeJ. 
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Rozdzial7. 

Priorytetowe zadania publiczne 


Zadania priorytetowe w zakresie Programu Da 2022 rok: 

I . zadania w ,furze: dzialalno§ci oa necz os6b w wieku emerytalnyrn; 

2. zadania w srerze: dzialalno§ci wspomagajl:Jccj rozw6j wsp61not i spoleczno,tcllokalnychj 

3. zadania w sferze: edukacji, oiwiaty i wychowania; 

4. zadania w srene: wspieraoia i upowszeebniania kultury ftzyczo cj; 

5. zadan ia w srerze: ekologii i ochrony zwierzlttj 

6. zadania w srene: lurystykl i krajozn3wstwa. 

Rozdzial8. 

Spos6b realizacji program u 


I. Zlecan ie realizacji zadan publicznych odbywa sil} w drodze przeprOwadzen ia otwartego konkursu ofert, 
chyba, :i:e odrybne przepisy przewidujfj inDy Iryb. 

2. Otwarte konkursy ofert oglaszane b¢1J W oparciu 0 przepisy ustawy, wydane oa jej podstawie przepisy 
wykonawcze oraz kompetencje orga n6w Gm iny. 

3.0gloszenie 0 konkursie zamteszcza si~ w Biuletynie Infonnacji Publicznej 
(hltps:llwww.bipnowemiasto.plf) nl! tablicy informacyjncj Urz~du Gminy oraz na stronie intemetowej U~du 
( www.ugnowemiasto.pl) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do tenninu skladania ofert. 

4. Gmina mote na wniosek organizacji zleci c realizacj~ zadania publicznego w trybie poza konkul"Sowym. 
Szczeg610we warunki oraz tryb przyznawania dotacji, Z pomini~cicm otwartego ko{tkursu ofert. okreSla art. 19a 
ustawy. 

Rozdzial9. 

Okrcs rcalizacji programu 


Program realizowany b~dzie od 1 stye'lOia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Rozdzial 10. 

Wysoko~c srodk6w przeznaczonych oa realizacj~ Programu 


I. Na realizacj~ Programu w roku budZetowym 2022 Gmina Nowe Miasto przcmaczy ~rodki finansowe 
w wysokoSci 5 000,00 zl. 

2. Ostatecznil kwot~ srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj~ przedmiotowego Programu okre~li 
uchwa\a budZetowa na 2022 rok. kl6rajest podstaw<l gospodarki finansowej Ominy. 

Rozdzial 11. 

Spo,ob ocen.y realizacji Programu 


I. USlaia si~ nast~puj<lce miemiki realizacji Programu: 

I) liczba ofert zloionych w r6i:nych trybach (olwarty konkurs ofert, tryb pozakonkursowy), 


2) Iiczba um6w zawartych w fonnie wsparcia i w formic powienenia. 


3) liczba organi zacji korzystaj::,cych z dotacji po raz piefV/szy. 


4) liczba os6b, kt6re byty adresalami rOi:nych dzia/an publicznych, 


5) wysokosc srodk6w finansowycb przemaczonych z budZetu Gminy dla organizacji pozal"U}dowych na 

realiz.acj~ zadat'l publicznych, 

6) Iiczba fonn i rodzaj6w wsp6tpracy Gminy Z organizacjamj 0 charakterze pozafinansowym. 

2. W6jl prz.edloz.y Radz.ie Gm iny sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu do dnia ) I maja 
2023 roku. 
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Ro:uizial 12. 

Tryb powotywaoi ll i dzialania komisji konkursowych 


I. W6jt katdorazowo po ogloszeniu konkursu ofert oa realizacj~ zadait publiczoych powoluje w drodze 
zaf'Z4d.zenia komisj~ konkursowll skladaj'lc4 siy z: 

I) co najmoiej 3 przedstawiciel i Urz~u Gminy Nowe Miaslo, 

2) co najmniej I pnedsLawiciel organizacj i pozanlldowej oie biol"llcej udziatu w konkursie ofert. 

2. W6jt powolujllc komisj~ konkursowlj wskazuje jej przewodnicqcego. 

3. W6jl oglaszajC}c konkurs ofert, oglasza r6wniet nab6r oa cztonk6w kornisji konkursowej Z organizacji 
poZ3rz<Jdowych i podmiot6w wymienionych w art . 3 ust. J ustawy. 

4. Infonnacja 0 naborze do komisji konkursowej zostanie umieszczona w Biul etyoie Infonnacji Publicznej, 
oa tabliey agloszen omz slronie intemetowej Urzydu. 

5. Z glosem doradczym w pracach komisji mogl} brae udzial osoby posiadaj4ce specjalistyczn'l wiedz~ 
w dziedzinie, w jakiej organizowany jest konkurs. 

6. Kandydatem na czlonka komisji konkursowej mote ZOSIaC kai dy przedstawiciel organizaeji . pod 
warunkiem, i e organ izacja kt6f14 reprezentuje nie ~dzie brala udziatu w konkursie. 

7. Zgloszen do udzialu w komisji, przedslawiciele organizacji pozarz..<tdowej lub podmiotu, dokonujll 
w formic pisemnej lub drogll elekuonicznll na wskazany w naborze adres. 

8. Zgloszenia dokonuje siy na formula rzu stanowi4cym za1llcznik do zarzlldzenia oogloszeniu konkursu 
oraz nabor.te do komisji konkursowej. 

9. Wyboru przedslawicie li organizacji omz pracowni k6w urzydu dokonuje W6jt. 

10. Komisj a konkursowa moie dzialac bez udziaru os6b wskazanych przez organizacje pozaT:Uldowe, 
jeteli: 

I) iadna organizacja nie wskaze os6b do sktadu komisji konkursowej, 

2) wskazane osoby oie wezmll udziaru w pracach komisji konkursowej, 

3) osoby powolane w sklad komisji konkursowej podlegajll wykluczeniu oa podstawie art. 15 us!. 2d oraz 
art. I 5 usc 2r uSlawy. 

II. Szczegrnowy tryb dzialania komisji konkursowych Oral krytCri8 opiniowania ofert zostanlj, o krdlone 
w Zarzlldzeoiu W6jta. 

Rozdzial 13. 

Informacjc 0 sposobie tworzenia Program u oraz 0 przebiegu konsultacji. 


1. Pnygotowanie Programu obj~o realizaej~ nast~puj~cych zadan: 

1) opraeowanie projektu Programu przez pracow nika Ur~du Gminy; 

2) sk ierowanie projektu Programu do konsultacj i z organizacjami po2a£Zldowymi i innym; podmiotami 
poprzez umieszczenie go na Sironie intemetowej Biuletynu loronnacji Publieznej Urz~u Gmin)' Nowe 
Miasto i na tabliey ogloszen Un¢u Gminy w Nowym Miekie; 

3) rozpatrzen ie uwag i opinii zlozonych pILez organi zacje po2af"Ujdowe i inne podmioty podczas konsultaeji 
oraz zamie~zczenie na stronie intemetowej Urzydu Gminy wynik6w konsultacji; 

4) przedlozenie projektu Programu na Sesji Rady Omlny w Nowym MieScie. 

Rozdzial 14. 

Postanowienia koncowe 


I. Zmiany niniejszego Programu wymagaj<t fanny p rzyj~ej dla jego uchwalenia. 

2. W zak resie nieuregulowanym w niniejszym Program ie, stosuje s i~ przepisy uslawy 0 dzialalnosei 
poty tku publicznego i 0 wolo ntariacie. ustawy Kodeks Cywilny, ustawy 0 finansach publicznych oraz ustawy 
Prawo zam6wien publicznych. ~EWODNICZJ\CY 

tJ!J R~ 
Marek Calinski 
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Uzasadnienie 

Ustawa 0 dzialalnosci potYlku publicznego i 0 wolantariscie oaklada ns R8d~ Gminy obowi"zek podj~ia 
uchwaty W sprawie Rocz.nego Programu WspOtpracy Z organizacjami POZ8r"U1dowymi oraz inoymi 
podmiOlBmi, 0 k16rych mows wart. ) ust. 3 ustawy 0 dzialalno~c i potyllcu publicznego i 0 wolontariacie (t.j. 
Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z pOxn. zm.). Roczny program wspolpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku 
poprzedzajllcego ak.res obowi<,!zywania programu . 

Zgodn ie z art. 5a us!. I ustawy z dnia 24 kwielnia 200) roku 0 dzial8lno~ci pozytku pubLicznego 
i 0 wolontariacie (Lj. Dz..U. 2020 r. poz. 1057 z p6zn. 2m.) Rada Gminy uchwala po przeprowadzonych 
konsullacjach w spos6b olcres)ony w Uchwale Rady Gminy Nowe MiaslO Nr 84/XVl1ll2012 z dnia 23 marea 
2012 roku w sprawie okres(enia szczeg61owego sposobu konsultowania Z organizacjami pozarz<ldowymi 
i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dziataJno~ci potytku publicznego i 0 wolontariacie 
projekt6w prawa miej scowego w dziedzinach dotycZ4cych dzialalno~ci statuLOwej tych organizacji Rocwy 
Program Wsp6tpracy Ominy Nowe Miasto Z organizacjami pozar11lidowymi om iMymi podmiotami, 
prowadz.lIcymi dzialalno~c potytku publicznego na rok 2022. 

W6jt zaprosil w/w Organizacje do konsultacji projektu Programu poprzez ogloszenie. kt6re zostalo podane 
do publicznej wiadomooci na stronie intemetowej Urz~u Gminy, w Biuletynie Infoonacji Publicznej Oral. na 
tablicy ogloszen Urz~u Gminy w Now)'m MicScie. Wnioski i uwagi dot),c14ce projekt\l mot na bylo zglaszac 
w Connie pisemnej W lerminie 0) listopada 2021 roku do 161islopada 2021 roku. Nie zgloszono uwag do 
projektu , 

~EWODNICZt\CY 

l!:~~
Martlc Cali,js/ci 
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