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UCHWAŁA NR 405/XLIII/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 20 października 2010 r.

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienianymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami ) Rada Gminy Konopiska uchwala: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o : 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Konopiska 

3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Konopiska 

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Konopiska 

5) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. 1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące 
działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy . 

2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są: 

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych; 

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 2, w odniesieniu do 
projektów aktów będących przedmiotem konsultacji. 

3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów. 

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt w formie zarządzenia. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia 
i zasięg terytorialny oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa 
miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy udział 
organizacji pozarządowych w konsultacjach. 

§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Konopiska w terminie nie 
krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 

2. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie 
lokalnej. 

3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji. 

§ 6. 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących form: 

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

2) zgłoszenia do Wójta pisemnych opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji. 
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2. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt. 

3. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. 

§ 7. 1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych 
osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji 
w konsultacjach. 

2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie terminu 
zakończenia konsultacji , nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa 
miejscowego. 

§ 8. 1. W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji osoba odpowiedzialna za ich prowadzenie przekazuje 
Wójtowi opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie 
prawnym. 

2. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem 
nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały, a także 
publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt 

4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Wójt przedstawia Radzie Gminy 
w uzasadnieniach do projektów aktów uchwał podlegających konsultacji. 

§ 9. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. 

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały 
przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Konopiska 

Danuta Budzik
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- PROJEKT - 

Załącznik 


do Uchwały Nr 405/XLIII/2010

Rady Gminy Konopiska

z dnia 20 października 2010

Roczny program współpracy samorządu gminy Konopiska 

z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2011

Ilekroć w Programie jest mowa o:


1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 
z późn. zm.),


2. Rocznym programie – należy przez to rozumieć Roczny program współpracy samorządu gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011,


3. Dotacji – rozumie się przez to środki finansowe z budżetu gminy Konopiska przekazywane na podstawie przepisów prawa, 


4. Konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska, ogłaszany przez Wójta Gminy Konopiska,


5. Zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć kompetencje przypisane samorządowi gminy oraz zadania dobrowolnie podejmowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach swojej działalności statutowej,


6. Gminie – należy przez to rozumieć gminę Konopiska.


WSTĘP


Przyjmując Roczny Program Rada Gminy Konopiska deklaruje dalszą chęć wspólnego kształtowania dobrego wizerunku aktywnego społeczeństwa lokalnego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta realizowana jest na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Działalność organizacji i stowarzyszeń jest związana z ustrojem demokratycznym, ma wpływ na rozwój społeczeństwa. 

I. Postanowienia ogólne


Roczny program określa zadania publiczne realizowane z udziałem organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2,3 ustawy. 


II. Cele Programu


1. Określenie zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w 2011 roku.

2. Określenie zasad wspierania przez gminę działalności organizacji pozarządowych, przy poprawie ich warunków działania oraz wspierania inicjatyw jakie są przez nie podejmowane.

III. Obszar współpracy


1. Program obejmuje swym zasięgiem sferę zadań publicznych, wymienionych w art. 4 Ustawy, realizowanych przez gminę Konopiska.

2. Wspólne działania zmierzające do profesjonalizacji działania organizacji pozarządowych poprzez szkolenia i organizację corocznego Forum dla organizacji z terenu gminy. 

3. Wójt Gminy w czasie obowiązywania Rocznego programu  ogłasza konkursy na realizację zadań określonych w pkt. 1 stosownie do art. 12 ustawy.

4. Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych działań, poprzez: 


a) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych, na które pozyskano środki finansowe z innych źródeł niż wynikające z Programu, 


b) publikowanie ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych 
i pozabudżetowych na ich realizację na stronie internetowej Gminy Konopiska.


5. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych 
z działalnością statutowa danej organizacji. 


6. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacje z budżetu Gminy. W roku 2011 wsparcie to dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Pomoc Gminy będzie realizowana w miarę możliwości poprzez: 


a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, 


b) wydawanie opinii do wniosków, na wniosek organizacji, 


c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych, 


d) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowania wniosków 
o dotacji.


7.  Promowanie działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu na stronie Gminy. 

8. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze opiniującym, doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organów Gminy lub organizacji pozarządowych. 


9. Organizowanie lub współudziału w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji. 


10. Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji 
w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. 


11. W 2011 roku zostaną zlecone na podstawie art. 11 ustawy do realizacji organizacjom pozarządowym następujące zadania:


Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki


1. Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

2. Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji. 


3. Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.


Zadania z zakresu kultury i sztuki


1. Działalność w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury poprzez:


a) wystawy, plenery malarskie i fotograficzne oraz inne działania plastyczne,


b) koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne,


c) przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,


d) prezentacja efektów działań prowadzonych w zakresie edukacji kulturalnej,


e) inicjatywy wydawnicze,


f) upowszechnianie czytelnictwa,


g) ochrona dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań i publikacji dotyczących gminy,


h) wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych stowarzyszeń, związków i organizacji społeczno-kulturalnych oraz fundacji.

Zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i wyrównywaniu szans: 


1. Ograniczenie zjawiska narkomanii i jej skutków w gminie Konopiska. 


2. Wspieranie działalności punktów konsultacyjnych dla osób z  problemem alkoholowym i ich rodzin.


3. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotyczących FAS/FAE. 


4. Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi.


5. Organizacja imprez integracyjnych dla osób i rodzin dotkniętych 
i zagrożonych patologiami społecznymi.


6. Udzielanie pomocy rzeczowej oraz organizacja różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi.


7. Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej.


8. Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadania z zakresu pomocy społecznej


1. Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem.


2. Wspieranie inicjatyw na rzecz starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


Zadania z zakresu oświaty i edukacji


1. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci 
i młodzieży.


2. Propagowanie wiedzy o Konopiska i regionie.


3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.


4. Realizacja programów z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


5. Programy przygotowujące młodzież do działań wolontariatu i promującej wolontariat.


6. Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, w tym prowadzenie klubów europejskich.


Zadania z zakresu ochrony środowiska


Edukacja ekologiczna, poprzez organizację:

a) Dnia ziemi (22 kwietnia), 


b) Dnia ochrony środowiska (5 czerwca), 


c) Sprzątania świata (III weekend września), 


d) Dnia bez samochodu (22 września),

e) happeningów ekologicznych.

IV. Formy zlecania zadań


Zlecanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ten cel następuje na podstawie:


1. Konkursów ofert o dotację, ogłaszanych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2. Konkursów w trybie przewidzianym na podstawie przepisów ustaw szczególnych.


V. Środki finansowe


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, zlecanych do wykonania organizacjom pozarządowym, określa Rada Gminy
w uchwale budżetowej.


VI. Kontrola i ocena realizacji programu


1. Wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego programu współpracy samorządu gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 organizacje pozarządowe mogą w trakcie funkcjonowania programu składać do szefa zespołu wsparcia organizacji pozarządowych.

2. Przedstawiciele organizacji mają prawo do oceny i monitorowania realizacji Programu podczas Forum Organizacji Pozarządowych.
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