-PROJEKTProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi
realizować zadania pożytku publicznego 2021 rok.
§ 1.1. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) jest określenie:
1. zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w ust. 1
2. form współpracy,
3. zakresu przedmiotowego programu,
4. sposobu realizacji programu, w sposób służący pełnemu zaspokojeniu lokalnych
potrzeb społecznych w zakresie zadań pożytku publicznego, realizowanych w gminie
Sosnowica.
2. Celem szczegółowym programu jest usprawnienie współpracy Gminy z organizacjami i
podmiotami, o których mowa w §1, realizowane poprzez określenie:
1) priorytetowych zadań publicznych na rok 2021,
2) podanie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu,
3) zadań organów i komórek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji programu,
4) trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert.
§ 2. Zasadami współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w § 1 są zasady równouprawnienia stron współpracy oraz równego i zgodnego z
przepisami ustawy o pożytku publicznym, dostępu tych organizacji i podmiotów do realizacji
zadań pożytku publicznego oraz środków publicznych na tę realizację.
§ 3. Współpraca Gminy Sosnowica z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1,
może się odbywać w formach:
1) zlecania im realizacji zadań pożytku publicznego, poprzez powierzanie lub wspieranie
wykonania zadania i udzielenia dotacji na ten cel, poprzedzonych otwartym konkursem
ofert, o którym mowa w ustawie o pożytku publicznym,
2) zlecania realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, na warunkach
określonych w art. 19a ustawy o pożytku publicznym,
3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
4) konsultowania z partnerami współpracy, o których mowa w § 1, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
i podmiotów,
5) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie efektywnych
metod realizacji zadań pożytku publicznego,
6) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na
działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet Gminy.
§ 4.1. Przedmiotowy zakres współpracy obejmuje zadania:
1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie:
a. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
b. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w celu
rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży;

c. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
d. przeprowadzania profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:
a. prowadzenia działań na rzecz rozwoju kultury przez organizację konkursów, wystaw
czy koncertów artystycznych;
b. promowania i wspierania pracy twórczej dzieci i młodzieży;
c. upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i
amatorów, organizację wystaw, koncertów artystycznych;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie:
a. organizowania i uczestnictwa w imprezach sportowych o charakterze masowym, w
zawodach, meczach upowszechniających sport, rekreację, turystykę dla dzieci i
młodzieży,
b. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
c. zapewnienie trenera i obsługi sędziowskiej.
2. Do priorytetowych zadań publicznych zalicza się zadania, o których mowa w pkt 2 lit. c, pkt
3 lit.a.
§ 5. Program współpracy będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r.
§ 6. Realizacja programu odbywa się w sposób przypisany poszczególnym organom gminy
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz poprzez inicjowanie przez organy
gminy realizacji form, o których mowa w § 3 .
§ 7. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu w 2021 r. wynosi
10 000 zł
§ 8.1. Rada Gminy Sosnowica ocenia realizację współpracy.
2. Ocena realizacji programu odbywa się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) ilości organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
pożytku publicznym, biorących udział w realizacji programu,
2) ilości i jakości zrealizowanych zadań pożytku publicznego w roku sprawozdawczym,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację programu,
4) zakresu i efektywności działania organu wykonawczego Gminy Sosnowica i jego komórek
organizacyjnych na rzecz realizacji programu.

