UCHWAŁA NR 204/XXXV/17
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909), po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy Gminy Grajewo z:
1) organizacjami pozarządowymi;
2) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielniami socjalnymi;
5) spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
- na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr 195/XXXIV/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
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Załącznik do Uchwały Nr 204/XXXV/17
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Roczny program współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);
2) organizacjach - rozumie
w art. 3 ust. 3 ustawy;

się
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to
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3) programie - rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. 1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Grajewo i organizacjami,
służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu
problemów lokalnych.
2. Cele szczegółowe programu:
1) pobudzenie i rozwijanie działań lokalnych na rzecz miejscowych społeczności;
2) wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych;
3) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz
tradycję;
4) rozwijanie inicjatyw społecznych i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;
5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
6) rozwijanie współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym.
Zasady współpracy
§ 3. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach:
1) pomocniczości - gmina wspiera lub powierza realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz
innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, terminowy i profesjonalny;
2) partnerstwa - strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań,
współdecydują o alokacji środków na ich realizację oraz wypracowują najlepsze sposoby ich realizacji traktując
się wzajemnie jako podmioty równoprawne;
3) suwerenności - strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu
sposobów w rozwiązywaniu problemów i zadań;
4) efektywności - wspólnego dążenia do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) jawności i uczciwej konkurencji - przejrzystych zasad współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach
wyboru realizatorów zadań publicznych oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.
Zakres przedmiotowy
§ 4. Przedmiotem współpracy z organizacjami są:
1) zadania pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom
gminy;
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2) zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Grajewo na lata 2016-2022.
Formy współpracy i sposób realizacji programu
§ 5. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami będzie realizowana w następujących formach:
1) udzielanie organizacjom wsparcia pozafinansowego (poprzez udostępnianie sal, użyczanie sprzętu);
2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
3) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert;
4) popularyzowanie działalności organizacji na portalu Urzędu Gminy Grajewo www.gminagrajewo.pl.
Organizacje mogą zamieszczać informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na stronie
internetowej www.gminagrajewo.pl;
5) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
§ 6. Głównym koordynatorem współpracy Gminy Grajewo z organizacjami jest Referat Rozwoju SpołecznoKulturalnego, który:
1) koordynuje współpracę z organizacjami oraz przygotowuje konkursy ofert;
2) konsultuje z organizacjami projekty aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych
organizacji;
3) przygotowuje sprawozdania z realizacji Programu i publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Grajewo.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7. 1. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami dotyczy sfery zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ustawy.
2. Priorytetowymi zadaniami publicznymi Gminy Grajewo w 2018 roku są zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób, pomoc seniorom;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia;
4) ratownictwa i ochrony ludności.
Okres realizacji programu
§ 8. Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych w programie
zostanie określona w uchwale Rady Gminy Grajewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Wysokość środków planowanych na realizację programu w 2018 roku wyniesie nie mniej niż 2 000 zł.
Sposób oceny realizacji programu
§ 10. Ocena realizacji Programu współpracy zostanie przedstawiona Radzie Gminy Grajewo w formie
sprawozdania do dnia 31 maja 2019 roku.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
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§ 11. 1. Roczny program współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi został opracowany
zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 251/XLVI/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 października
2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo Nr 61/17 z dnia 16 października
2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 24 października 2017 roku do 27 października
2017 roku.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert
§ 12. 1. Oferty złożone przez organizacje w otwartym konkursie ofert opiniuje i ocenia komisja konkursowa
powołana przez Wójta Gminy Grajewo w drodze zarządzenia.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego i osoby wskazane przez
organizacje z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2d, 2da i 2f ustawy.
3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek
komisji.
4. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
5. Zadaniem komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.
6. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Grajewo protokół z oceny złożonych ofert.
Postanowienia końcowe
§ 13. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
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