Ładzice, dnia 29.10.202I r

oGŁoSZENIE
woJTA GMINY ŁADZICE
o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy

z organlzacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 lcwietnia 2003 roku
o działalnościpoĘtku publicznego i o wolontariacie na 2022r.

Zgocltrie

publiczncgo

z art. 5a ust.

i o wolontariacie

l

(tj. Dz.

lstawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośclipołtku

tI' z

2020r., poz. 1057 zę anriananri) orgarr statrowiący

jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjari pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3' które przeprowadzono w sposób określony w art.

ust. 5 roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oIaZ

5

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3.

W związku z

povłyŻszym Wójt Gminy Ładzice zaprasza organizacje pozatządowe

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie

do udziału w
z organizacjami

konsultacjach doĘczących projektu Rocznego Programu wspólpracy
pozarządolvymi oraz podmiotami wymienionymi

w ań. 3 ust. 3

ustarvy

o działalnościpoĘtku publicznego i o wolontariacie naŻ022r.

Konsultacje rozpocTynają się w dniu 29 października 2021 r. i zostaną zakończone
w dniu 12 listopada 202!r.

opinie, propozycje zmian, uwagi naleĘ zgłaszaó pisemnie w nieprzekraczaInym terminie do dnia
1Ż.1 1 .202Ir.

według załączonego formularza.

Wypełnione formularze dot. konsultacji projektu programu na2022r. na\eĘ:

o
.
o

przesłać na adres: Iltz.ąd Gminy ł,adr,ice, ul. Wyz,wolenia 36, 91-561ł,adzice lub

ńozyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ładzice
przesłaó na adres pocŻry elektronicznej: gmina@ladzice.pl

Treśó programu

i

formularz opinii znajdują się na stronie BIP www.bip.1adzice.pl,

a

takżę

w siedzibie Urzędu Gminy Ładzice na tablicy ogłoszeń orazw pokoju nr 1 A.

Wszelkie informacje w w/w zakresie udziela FlorenĘna Koówin nr tel. 44 684 08 95 wew.
lub osobiściew Urzędzie Gminy Ładzicę pok. nr 1

A

Dokumenty do pobrania
-

projekt programu współpracy z organizacjami pozatządowymi na2022 r

-

formularz do konsultowania plogramu współpracy

wÓJT
mgr inŻ
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formularz do konsultowania
programu wspóĘracy

FORMULARZ OPINII
Projektu

uchwĄ w

sprawie:

Programu współpracy Gminy Ładzice z organwacjami pozarządovrymiw 2022
Termin zgłaszaruaopinii i uwag do uchwaĘ:
od 29 patŹdziernika Ż02| r. do 12 listopada Ż02I

r

r.

Nazwa organizacj i wnoszącej opinię:

Opinie, uwagi, propozycje zmian:

Ładzice,dnia:

.......

imię i nazwisko upowamionego
przedstawiciela organizacji
pozarządowej

Projekt

z dńa 29 paŹdzierrtika 2021 r
Zafrłierdzony przez

UCIIWAŁA NR
RADY GMII{Y ŁADZICE
z dnia

...

Ż0Żl r

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ładzice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego i o wolontariacie na Ż0Ż2r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z20ŻIt.poz.137Ż, poz. 1834) orazart.5aust. 1iust.4ustawy zdnia 24kwietnia2003r' odziałalności
pozytku publicznego io wolontariacie (tekst jednolity: Dz'U. zŻ0Ż0r. poz.1057,Dz.IJ' z2019r. poz.2020,
z202I poz. 1038, poz. IŻ43, poz. 1535) po przeprowadzeniu konsultacji uchwala się' co następuje:
Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Ładzice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalnośó pożytku publicznego' o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy
$ 1.

o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie' który stanowi załącznik do niniejszej uchwaĘ'

s 2. wójt Gminy ogłasza otwaĘ konkurs ofert na zlecanię rea|izacji zadań publicznych oraz określa termin
składania ofert.
$ 3. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada
$ 4. Sprawozdanie

$ 5. Wykonanie

Gminy Ładzice w uchwale budżetowej.

zrea|izacji uchwĄ Wójt Gminy złoŻry w terminie do dnia 31 maja 2023r.

uchwĄ powierza

się Wójtowi Gminy.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województvła Łódzkiego i wchodzi w zycie po
upływie 14 dni od dnia publikacji.
$ 6.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Kuta

'lg1J'ĘaHs$'llfioF$ń,'D{B7D-2F890D;ńł.rro:ett
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Załącznik do

uchwĄ Nr

Rady Gminy Ładzice
z dnia.......... ..........2021 r

Wstęp
Podstawą Rocznego Programu współpracy Gminy Ładzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotarni
prowadzącymi działalnośópoĄrtku publicznego na rok Ż022 jest art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

odziałalnościpoĄltkupublicznegoiowolontariacie(tj.Dz.U. zŻ0Ż0r.poz. 1057,z2079r.poz.2020,z2021
poz. 1038, poz. 1243,poz. 1535).

Przyjmując niniejszy Program, Rada Gminy Ładzice deklaruje wolę kontynuowania przez Gminę współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośópoĄrtku publicznego na
zasadzie parbrerstwa ivłyraŻa intencję realizacji zadań Gminy w zakresach, gdzie jest to możliwe' w ścisłym
współdziałaniu z nimi. Współdziałanie to ma na celu wykonywanie zadah ustawowo powierzonych Gminie,
w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

Aktywna działąlnośóorganizacji pozaruądowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych' umacnia poczllcie
odpowiedzialności za stan lokalnej wspólnoty, pozwala na efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców
gminy.

Przedkładany program opracowany został zgodnie zzasadami zawartymi w ustawie.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
$ 1. Ilekroó w Programie jest mowa o:

ustawie

1)

- rozumie się przez to ustawę z dnia

wolontariacie

(t.

24 kwietnia Ż003 r. o działalnościpożytku publicznego i o
j. Dz.U ' z2020r. poz. 1057, zŻ079 poz.2020, z202I poz. 1038, poz' 1Ż43, poz. 1535

2) programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Ładzice

z organizacjami pozarządowymi na rok

Ż022;
3) gminie - rozumie się przez to Gminę

Ładzice;

4) urzędzie - rozumie się przeztoUrząd Gminy Ładzice;
5)

6)

organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioł' o których
mowawart.3ustawy;

dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. I27 ust.

Ż7 sierpnia}}D9r. o finansach publicznych
7) konkursie 8)

(tj.Dz.U.z202l,

1

pkt

1

lit. e oraz

art'

poz. 305 zezm');

ŻŻl ustawy z dnia

rozumię się przez to otwaĘ konkurs ofert, o których mowa w ań. 11 ust' 2 i art' 13 ustawy;

komisji - rozumie się przez to komisję konkursową, o której mowa w art. 15 ust. 2a ustawy.

$ 2. Program określa formy,
z uwzględnieniem obszarów dziaŁania.

zasady i cele współpracy Gminy z organizacjami

pozarządowymi

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe
$ 3. Celem głównym programu współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem
gminnym aorganizacjami pozaruądowymi działającymi na obszarze gminy poprzez wspieranie tych organizacji
w realizacji ważnych celów społecznych otaz s&łarzanie warunków do powstawania róznorodnych inicjatyw
i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności.
$ 4.
1

Cele szczegółowe programu to:

) określeniepriorytetovły ch zadań publicznych;

Ż) rvłiększenie udziału mieszkańców w roaviąz;ywaniu lokalnych problemów;

ld
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3) uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobejmowanymprzez

struktury samorządowe;

4) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;
5) większa efektywnośćwydatkowania środków publicznych;

6) otwarcie na innowacyjnośó i koŃurencyjnośó w wykonywaniu zadafi publicznych;
7) obniżenie kosztów realizacji zadań'

Rozdział 3.
Zasady współpracy i formy współpracy
$ 5. Współpraca między Gminą a organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

l)pomocniczości - uznającej prawo obywateli do samodzielnego definiowania irozwiąz;ywania problemów,
w tym należących do sfery zadań publicznych, wspierania ich działalnościoraz umożliwienie realizacji Ęch
zadań zgodnie z obowiązującymi normami prawa;

2) suwerenności - przejawiającej się w poszanowaniu odrębnościinieza|eŻności organizacji;
3) partnerstwa - oznaczającej wspóĘracę na warunkach równości praw i obowiązków;
4) efektywności- polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia

zadai publicznych;

5)

uczciwej konkurencji

-

możliwie najlepszych efektów w realizacji

zakładającej równe, bezinteręsowne i bezstronne traktowania wszystkich podmiotów

w zakresie podejmowany ch działań;

d)jawności - przejawiającej się powszechnie dostępnymi izrozumiaĘmi zasadami wzakresie stosowanych
procedur i kryteriów.

$ 6. WspółpracamoŻe mieó charakter finansowy i pozafinansowy.
1.
1)

WspóĘraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych i odbywa się w formach:

powierzania wykonywaniazadań publicznych wrazz udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania wykonywania zadafi publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2. Do form wspóĘracy pozafinansowej zalicza się:
1)

2)

wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalnościi współdziałania w celu zharmonizowania
Ęch kierunków;

tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŻonych
przedstawicieli otganizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust' 3 ustawy oraz
przedstawicieli właściwychorganów administracji publicznej;
z

3)

konsultowanie z organizacjami pozaruądowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalnościstatutowej tych organizacj i;

4) promocję działalnościorganizacji uczestniczących w rea|izacji programu;
5) promowanie przez Gminę działalnościorganizacji.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
$ 7. Przedmiotem wspóĘracy
zadań publicznych w zakresie:

Gminy Ładzice z organizacjami pozarządowymi w roku 202Ż jest rea|izacja

1) działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) wspierania i upowszechniania

Id: 9EC2F682-4405-4B7D-8B7D-2F890DA
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Rozdział 5.
okres realizacji programu współpracy
$ 8. Roczny Program WspóĘracy Gminy Ładzice z otganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalnośó pożytku publicznego na 20Ż2r. będzie realizowany od 1 stycznia Ż022 roku do
31 grudnia 2022 roku.

Rozdział 6.

Sposób realizacji programu
$ 9. Informacja o ogłoszeniu otwartego koŃursu ofeń będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz lla stronie
internetowej gminy.

$ 10. Koordynacją realizacji Programu zajmuje się pracownik vłyznaczony do wspóĘracy z organizacjami

pozarządowymi.

$ 11. Koordynacja Programu obejmuj e w szczególności:

l) tworzenie Programu;
2) przeprowadzenie konsultacji Programu;
3) dokonywanie kontroli sprawozdań zrea|izacji zadań publicznych ńożonych ptzez organizacje pozarządowe;
4) bieżącą wspóĘracę z or ganizacjami pozarządowymi;
5) prrygotowanie

sprawozdaniazrealizacji programu współpracy zorganizacjamipozarządowymi.

Rozdzial T.
Wysokośćśrodków przeznaczanych na realizację programu
$ 12. Wysokośó środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych zlecanych
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy określa
uchwała Rady Gminy Ładzice w sprawie przyjęcia budżetu gminy naŻ0Ż2 r.
$ 13. Prognozowane środkifinansowe narea|izację priorytetowychzadań publicznych wynoszą ŻŻ 000 ń.

Rozdział 8.
Ocena realizacji Programu
$ 14. ocena rcdrizacji programu odbywaó się będzie poptzez złoŻenie Radzie Gminy sprawozdania zrealizacji
niniejszego programu współpracy do dnia 31 maja 2023 r.

rnformacj a o sposobie

aroo

r""olof

ffi]rt;r

or az

op rzebie gu konsultacj

i

$ 15. Projekt Programu został przygotowany przez pracownika wznaczonego do wspóĘracy z organizacjami
pozarządowymi.
$ 16. 1.Projekt Programu poddany był konsultacjom społecznym zorganizacjami pozarządowymi zgodnie
z uchwałą Nr XXXVI|IIZI3|}II} Rady Gminy zdnia 16 września2010r. w sprawie określeniaszczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalnościpozytku publicznego, organizacj ami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art' 3 ust' 3 ustawy o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej Ęch organizacji.

2'Propozycje priorytetowych dziedzin Ęcia izadań Programu organizacje pozarządowe miĄ możliwośó
zglaszania w Urzędzie Gminy Ładzice u pracownika Wznaczonego do wspóĘracy z organizacjami
pozarządowymi w dniach 29 paździemika202I r' do 12 listopada Ż0Żlr.

3. Projekt Programu umieszczony był w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Ładzice oraz konsultowany z organizacjami pozarządowymi pod kątem rodzaju zadań, potrzeb i możliwościich
realizacji, oceny efektywności w zakręsie wspóĘracy w Ż02Ir. oraz posiadanych środków finansowych gminy.

$ 17. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalany
poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Id
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Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofeń w otwarĘch konkursach
ofert

$ 18. 1.Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje
pozarządowe Wójt Gminy Ładzice powofuje w drodze zarządzeniakomĘę konkursówą.

Ż.Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia
14czerwca 1960r. _ kodeks postępowania administracyjnego (tj' Dz. IJ. z20ŻIr. poz.735ze zm.) dótyczące

wyłączenia prac own ika.

$ 19. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadaniakonkursowego.
$ 20. Posiedzenia

Komisji odbywają się w siedzibie Urzędu.

$ 21. Do ważnościobrad
$ 22.

komisji niezbędna jest obecnośó co najmniej połowy jej składu.

Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Wójta Gminy Ładzice w zakesie opiniowania

wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest zatemwiążącadla organu ogłaszającego konkurs.
Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadaniapublicznego podejmuje Wójt Gminy Ładzice.
$ 23. Kuurisja

konkursowaprzy rozpatlywaniu ofert:

1) ocenia możliwośórealizacji zadania
w art. 3 ust. 3 ustawy;

publicznego przez or1anizację pozarządową lub podmioty wymienione

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów

rzeczowego zadania;

realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu

wykonania zadania i kwalifikacje osób' przy udzia|e których organizacja pozarządowa lub
podmioty określonew art. 3 ust. 3 ustawy będą realizowaó zadanie publiczne;

3) ocenia sposób

4) uwzględnia planowany przez otganizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział

środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych żródełna realizację zadaniapublicznego;

przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
tzeczow, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy ipracę społeczną członków;

5) uwzględnia planowany

3 ustawy wkład

6) uwzględnia ana|izę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w prrypadku organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowaĘ zlecone zadania

publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośó i terminowość, oraz sposób roz|iczenia otrzymanych na ten cel
środków.
s 24. 1.

Z czynności dokonywanych

na ketżdym z posiedzeń

komisji sporządza się protokół.

2'Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większościągłosów obecnych na posiedzeniu członków,

w głosowaniu jawnym.

Rozdział 11.
Priorytetowe zadania publiczne
$ 25. Ustala się następujące zadania priorytetowe do

realizacjiw 20Ż2

r.:

1) sfera zadań w zakresie działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych:
a) przedsięwzięcia wspomagające rozwój i proces integracji społecznościlokalnej z terenu

Gminy

Ładzice;
2) sfera zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja wydarzeń kulturalnych i

aĘstycznych o charakterze gminnym,

b) kultywowanie, ochrona oraz popularyzacja tradycji

i

dziedzictvta kulturowego,

3) sfera zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury firycznej:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystaj ących ze zbiomika wodnego,

b) organizacja

Ęcia,

imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy oraz promowanie zdrowego sĘlu

Id: 9EC2F682-AA05-487D-8B7D-2F890DA
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c) wspieranie różnorodnych form aktywnego

wypoczyŃu,

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe
$ 2ó.

Uchwalony program wspóĘracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go

w Biuletynie Informacji Publicznej otaz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ładzicach, przy ul.

Wyzwolenia 36.

$ 27. Dla zachowania zasady jawności i konkurencyjności do publicznej wiadomości w podobny sposób podaje

się też wszystkie informacje doĘczące bieżącej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami.

$ 28. Program wspóĘracy obejmuje organizacje pozarządowe otaz inne jednostki prowadzące swoją
działalnośóna terenie Gminy Ładzice lub na rzecz jej mieszkańców i spełniają wymogi określone w ustawie
o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie.

s 29.

w

sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie przepisy ustawy

o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych.
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