
ucHwALA NR ....../... ..12020

RADY MIEJSKIEJ W KOLE
zdnia ......2020r.

w sprawie przyjgcia,,Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz4dowymi

i innyni podmiotarni prowadz4cymi dzialalno$6 po2ytku publicznego na rok 2021"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn

(t. j. Dz. rJ. z 2020r. poz.713 ze zm.), oraz art.5a ust. I ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r.

o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.rJ.22020r. poz. 1057) Rada Miejska

w Kole uchwala, co nastgpuje:

$1. Przyjrnuje sig roczny ,,Prograrn wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz4dowyrni

i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 pozytku publicznego na rok 2021", stanowi4cy

zal4cznik do niniej szej uchwaly.

$2. Wykonanie uchwaly powierza sig Bunnistrzowi Miasta Kola.

93. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.



ZalEcznik do projektu
uchwaly Nr .......
Rady Miejskiej w Kole
z dnia.

PROGRAM
WSPOI,PRACY GMINY MIEJSKIEJ KOT,O

z ORGANTZACJAMT P OZARZADOWYMT
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI
DZIAI,ALNO S C PO ZYTI<U PUBLIC ZNE GO

NAROK 2O2I

Kolo, listopad2020



POSTANOWIBNIA OG6LNE

1. Ilekroi w niniejszyrn tek6cie mowa jest o:

llstawie -rozumie siEprzezto ustawg zdnia24kwietnia2003 r. o dzialalno(cipozytku publicznego

i o wolontariacie (t j. Dz, U , z 2020 r. poz. 1057)

Programie rozumie sig przez to program wsp6lpracy Grniny Miejskiej Kolo

z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podrniotami prowadz4cymi dzialalnoSi po2ytku

publicznego na rok202l.
Podmiotach - rozumie siE przezto organizacj e pozarzEdowe o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty o kt6rych mowa

w ar1. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie.

Mieicie - rozumie sig przez to Miasto Kolo, bgd4ce Gmin4 MiejskE w rozumieniu Ustawy

o samorz1dzie gminnym,

Gminie - rozumie sig przez to Gming Miejsk4 Kolo.
Urzgdzie - rozumie siE przezto UrzEd Miejski w Kole.

Burmistrzu - rozumie sig przez to Burmistrza Miasta Kola.

Komdrce merytorycznej - rozumie sig przez to Wydzial O6wiaty i Spraw Spolecznych Urzgdu

Miejskiego w Kole.

Konkursie - rozumie sig przez to otwarty konkurs ofeft, o kt6rym mowa w art. 1l

ust. 2 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacji - rozumie sig przez to dotacjg w rozumieniu afi. 127 ust.l pkt. I lit. e oraz ar1.221 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . 2019 poz. 869 ze zm.).

2. Program okreSla w szczeg6lnoSci:

' cel gl6wny i cele szczeg6lowe programu,
. zasady wsp6lpracy,
. zakres przedmiotowy,
. formy wsp6lpracy,
. priorytetowe zadania publiczne,
. okres realizacji programu,
. spos6b realizacji programu,
. wysokoSd Srodk6w planowanych na realizacjg programu,
. spos6b oceny realizacji programu,

' informacjg o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
. tryb powolywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania oferl

w otwafiych konkursach ofert.

CEL GI-OWNY I CELE SZCZE,GOLOWE PROGRAMU

1. Gl6wnym celem wsp6lpracy samorz4du z podmiotami programu jest kszta{towanie

demokratycznego ladu w Srodowisku lokalnym poprzez budowanie paftnerstwa migdzy

administracj 4publiczn4, a podmiotami poprzezwspieranie podmiot6w w realizacji waznych celach

spolecznych. Za priorytetowy cel przyjmuje sig wspieranie rozwoju podmiot6w poprzez

wspomaganie ich dztalalno6ci organizacyjnej i rnery4oryczuej, co zntierza do rozwoju aktywnoSci

obywatelskiej rnieszkaiic6w miasta, umocnienia w nich odpowiedzialnorici za swoje rirodowisko

lokalne, tworzenie wigzi spolecznych i tym sarnym budowania spoleczef,stwa obywatelskiego oraz



efektywnego zaspokaj ania potrzeb r62nych grup spolecznych.

Pelne wl4czenie sig podmiot6w do Programu w dzialania samorz4du w sferze poZytku publicznego

z jednej strony i wykorzystanie przez miasto zasob6w, jakimi dysponuj4 podrnioty

z drugiej strony, pozwoli w efekcie upowszechnii rnodel realizacji zadari publicznych w drodze

wsp6lpracy sektora obywatelskiego z administracjq publiczn4 oraz budowai dialog obywatelski.

2. Szczeg6towe cele wsp6lpracy obejmuj4:
,/ poprawQ dostgpnoSci mieszkafc6w Miasta do informacji,

'/ aktywizacjg spoleczn4 rnieszkafc6w,
,/ umacnianie poczucia wsp6ltworzenia i wsp6lodpowiedzialnoSci spolecznej zarorw6j zasob6w

ludzkich, organizacyjnych i materialnych sluZ4cych zaspokajaniu potrzeb mieszkafic6w Miasta,
,/ promowanie postaw obywatelskich i prospolecznych,
,/ tworzenie warunk6w i zachgt do rozwoju istniei4cych oraz powstawania nowych organizacji

pozarz4dowych,
'/ wzmocnienie podmiot6w Programu oraz zapewnienie r6wnych szans w realizacji zadah

publicznych przezpowierzanie i wspieranie coraz wigkszej iloSci zadah,

'/ udzial zainteresowanych podrniot6w przy tworzeniu Programu.

ZASADY WSP6I,PRACY

Intencj4 Miasta jest rozw6j zakresu wsp6lpracy z sektorem pozarzqdowym, bgd4cym wainym
skladnikiem lokalnego systemu demokratycznego ladu spolecznego, opaftego o zasady pomocniczo5ci,

suwerenno6ci stron, paftnerstwa, efektywnoSci, uczciwej konkurencji ijawno6ci.

Zasadu pomocniczoici - zlecenia podmiotom Programu tych zadai, kt6re mog4 by( zrealizowane

efektywniej niL poprzez samorz4d miej ski.

Zasada suwerennoici stron - zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewngtrzne sprawy

podmiot6w Programu.

Zasada partnerctwa - wsp6lpraca na r6wnych prawach i na zasadzie dobrowolnoici udzialu.

Zusoda efektywnoici - dqilenie wszystkich zainteresowanych do osi4gania najlepszych efekt6w

w realizacji zadaii publicznych przy danych Srodkach i mo2liwoSciach.

Zasada ucxciwej konkurencji - tworzenie przejrzystych kryteri6w wsp6lpracy.

Zusada jownoici * stosowanie jawnych kryteri6w finansowych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem wsp6lpracy Miasta z podrniotami Programu jest zaspokajanie potrzeb spoleczno(ci

I okaln ej p opr zez real izacj g zadan wl asnych G m iny.

FORMY WSPOLPRACY

Wsp6lpraca Miasta z podmiotami programu odbywa sig w szczeg6lno6ci w formach:
. zlecaniarealizacji zadaf, publicznych na zasadach okre$lonych w ustawie,
. zlecaniarealizacji zadania z pominigciem otwaftego konkursu ofett na zasadach okreSlonych

w ar1. 19a ustawy,

' wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci,



, konsultowania projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotycz4cych ich dzialalnoSci

statutowej,
. konsultowania projekt6w akt6w normatywnych dotycz4cych sfery zadah publicznych,

o kt6rej mowa w aft. 4 ustawy, z radami dzialalno6ci pozytku publicznego, w przypadku ich

utworzenia lub organizacjarni pozarzEdowyrni i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy,

. tworzenia wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczyn i inicjatywnyrn, zlo2onych

z przedstawicieli podmiot6w Pro gra mt or az przedstawi c ieli Gminy,
. inicjowanie lub wsp6lorganizowanie w miarg mozliwoSci i potrzeb szkolef

i doradztwa dla podmiot6w Programu,
. uaktualnianie serwisu informacyjnego o podmiotach i dla podmiot6w Programu

na stronach internetowych Urzgdu,
r pomoc w udostgpnianiu podrniotorn Programu rniejskich obiekt6w sportowych,

umozliwiaj4c im organizacjg imprez sportowych i kulturalnych,
. udostgpnianie w celu odbywania spotkari, sali konferencyjnej Urzgdu Miejskiego.

PRIORYTBTOWE ZADANIA PUBLICZNE

W niniejszyrn Programie przyjmuje sig priorytety wsp6lpracy na2021 r., okreSlone na podstawie zadart

wlasnych Gminy oraz opinii podmiot6w Programu, obejrnujEce nastgpuj4ce obszary:

1. Wspierania i upowszechniania kultury frzycznej, dzialania preferowanel
. organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych towarzysz4cych obchodom 5wi4t narodowych,

5wi4t okolicznoSciowych i innych rocznic, Dni Kola;
. organizacja zawod6w sporlowych, festyn6w dla mieszkaric6w Miasta ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem dni wolnych od pracy (preferowane irnprezy plenerowe, urno2liwiaj4ce

rodzinne spgdzenie czasu wolnego);
. rozw6j zainteresowah dzieci, nlodzieiry i os6b doroslych aktywno6ci4 sporlowq (np. plywanie,

pilka no2na, pilka siatkowa, spofty walki, kolarstwo, sport kartingowy, korfball, jeZdziectwo);
. szkolenie dzieci, mlodzieiry i os6b doros.lych w r6znych dyscyplinach spoftowych;
. dzialania sprzyjaj1ce rehabilitacji os6b niepelnosprawnych oraz udzial w olimpiadach

i spartakiadach.

2. Kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, dzialania preferowanel
r upowszechnianie kultury poprzez organizacjE imprez i przedsigwzigc zwiEzanych z obchodami

Swi4t narodowych, innych rocznic i Swi4t okolicznoSciowych, Dni Kola, (np. festpy, festiwale,

turnieje, koncefty, wystawy, warsztaty);
. wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i mlodzieLy poprzez popularyzowanie wiedzy o historii

Kola i osi4gnigciach mieszkafc6w Miasta, wydawanie niskonakladowych niekornercyjnych

publikacji, wydawnictw, opracowaf informacyjno - prornocyjnych, organizacja wystaw;
. wspieranie r6znych forrn edukacyjnych z zakresu tanca, muzyki, Spiewu oraz organizowanie

i udzial w przegl4dach i pokazach amatorskiego ruchu artystycznego (ch6ry, orkiestry);
. promocja Miasta poprzez prezentacjg tw6rczoSci artystycznej w kraju i za granicq.

3. DzialalnoS(, na rzecz os6b niepelnosprawnych, dzialania preferowanel
. dzialat"ia sprzyjaj4ce integracji os6b niepelnosprawnych;
. udzial os6b niepelnosprawnyah m.in.: w imprezach kulturalnych, konkursach, festiwalach,

abilimpiadach, wycieczkach.



4. T[rystyki i krajoznawstwa, dzialania preferowanel
organizacjazajg|ttrystyczno -h,rajoznawcrych, rajd6w, konkurs6w wiedzy krajoznawczej i innych

imprezpopularyzuj4cych turystykg lub krajoznawstwo.

5. Dzialalno5d na rzecz dzieci i mlodzieLy, w tym wypocrynku dzieci i mlodzieiry, dzialania
preferowanel
organizacjawypoczynku dzieci irrilodzieLy zamieszkalych na terenie Miasta Kola w okresie wakacji

letnich w formie wyjazd6w naobozy, kolonie i p6lkolonie w mie6cie.

6.Promocja i organizacja wolontariatu, dzialania preferowane;
. organizowanie wydarzeri oraz szkoleri poszerzaiqcych wiedzg or&z wzmacniai4cych

umiej gtno 6c i z zat'r esu wo lontari atu;
. udzielanie pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej szkotom w procesie zakladania grap

wolontariackich;
. organizacja wydarueri promuj4cych wolontariat

7. Dzialalnofif na rzecz os6b w wieku emerytalnym, dzialania preferowanel
promowanie i wspieranie aktywnych form spgdzania czasu wolnego oraz uczestnictwa

os6b w wieku emerytalnym w 2yciu spolecznym (organizacja zajg6 edukacyjnych, rekreacyjno-

usprawniaj4cych, organizacja imprez i wydarzeh dla os6b w wieku emerytalnym, wspieranie

integracji pokoleniowej i migdzypokoleniowej, Swiadczenie drobnych uslug dla senior6w

zamieszkalych na terenie miasta Kola).

8. Przeciwdzialania uzaleinieniom i patologiom spolec znym, dzialania preferowanel

organizacja aktywnego spgdzania czasu wolnego propaguj4cego ideg trzetwego oraz zdrowego

stylu 2,ycia poprzez imprezy profilaktyczne (spotkania, wyjazdy, zawody, turnieje, konkursy,

festyny)

Rady Miejskiej w Kole.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program wsp6lpracy Gminy z podmiotami Programu bgdzie realizowany w roku kalendarzowym

2027r.

SPOSoB REALIZACJI PROGRAMU

L Gi6wnym koordynatorem wsp6lpracy Gminy z podmiotami Programu jest Wydzia\ OSwiaty

i Spraw Spolecznych.

2. Program bgdzie realizowany w szczeg6lnoici przez'.

. zlecanie realizacji zadari publicznych podmiotom Programu,

. zlecenie realizacji zadari publicznych podmiotorn Programu z porninigcieln otwartego konkursu

ofert,
. organizowanie otwartych konkurs6w ofert na realizacjg zadari publicznych,
. konsultowanie z podmiotami Programu projekt6w akt6w prawnych

w dziedzinach dotycz4cych dzialalno(ci statutowej tych podmiot6w,



r tworzenie wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym i inicjatywnym,
. udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracownik6w kom6rki

merytorycznej.

wysoKosc sRoDKow PLANOWANYCH NA REALIZACJry PROGRAMU

Gmina wsp6lpracuj4c z podmiotarni Programu w roku 2021 planuje przeznaczyt na jego realizacjg

Srodki finansowe w wysokoSci ... ... . ... .., ....21.

SPOS6B OCBNY REALIZACJI PROGRAMU

1. BurmistrzMiastaKolaprzedstawiaRadzieMiejskiejwKolesprawozdaniezrealizacjiProgramu za

rok poprzedni sporzqdzane na podstawie:
. lqcznej liczbie skonsultowanych z podmiotami Programu projekt6w akt6w normatywnych

w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej tych podrniot6w,
. l4cznej liczbie podrniot6w, kt6re zwr6cily sig do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji

zadari publicznych z porninigciern otwartych konkurs6w ofeft,
. t4cznej liczby konkurs6w ogloszonych przez Burmistrza Miasta Kola na powierzenie

lub wsparcie realizacji zadaf publicznycll,
. zadah priorytetowych zlecanych do realizacji zadah publicznych,
. lqcznej liczby podmiot6w, kt6re przyst4pi.ly do konkurs6w na realizacjg zadafr publicznych,
. l1cznej liczby podmiot6w, kt6re otrzyrnaly dotacjg narealizacjg zadafr publicznych,
. l4cznejliczby ofeftzlohonych na realizacjg zadafl publicznych,
. lqcznej liczby ofeft, pozytywnie zweryfikowanych przez Kornisjg Konkursow4

i zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta Kola do otrzymania dotacji, w podziale na wsparcie

i powierzenie realizacji zadari publicznych,
. calkowitego kosztu wykonania zadari publicznych Gminy, zleconych do realizacji w trybie

postgpowari konkursowych podmiotom Programu,
. wydatk6w poniesionych ze (rodk6w bud2etu Gminy na realizaciE zadari publicznych ldotacjel,
. udzialu Srodk6w wlasnych podmiot6w Programu, zaangailowanych w realizacjg zadah

publicznych,
. zrealizowanych pozafinansowych form wsp6lpracy w sferze informacyjnej, organizacyjnej lub

innej.

SPOS6B TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG I(ONSULTACJI

Tworzenie Programu przebiegal bgdzie w nastgpuj4cy spos6b:
r prace nad przygotowaniem projektu Programu przeprowadza Wydzial O6wiaty i Spraw

Spolecznych,
r program tworzony jest na bazie Programu obowi4zuj4cego w roku poprzednim,
. Burmistrz ogLasza w fonnie zarz4dzenia przeprowadzenie konsultacji, kt6re polegai4 na

zamieszczeniu proj ektu Programu na stronie i nternetowej www. bip. kolo.pl,
. podmioty Programu mog4 zglaszad opinie do projektu poprzez przygotowan4 ankietg,

udostgpnion4 na stronie internetowej,
. projekt Programu i ankietg przygotowuje kom6rka merytoryczna koordynujqca wsp6lprac9

gminy z podmiotami Programu,



r wypelnionq przez podmioty Programu ankietg przesyla sig do kom6rki rnerytorycznej

w terminie okre6lonym zarz1dzeniem Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji

projektu Programu,
, po analizie opinii w terminie okreSlonym zaru1dzeniem Burmistrza w sprawie przeprowadzenia

konsultacji organizuje siQ spotkanie z podmiotami Programu w celu ostatecznego

przedstawienia proj ektu Programu,
. ostateczny projekt Programu Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Kole,
. Rada Miejska zgodnie z ustaw4 uchwala Program do 30 listopada.

TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIAT,ANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

l. Komisje Konkursowe powolywane sq w celu opiniowania ofeft w otwartych konkursach ofeft.

2. W sklad komisji konkursowej wchodz4 przedstawiciele Burmistrza oraz osoby wskazane przez

podmioty Programu, z wyl4czeriem os6b reprezentuj4cych podmioty Programu bior4ce udzial
w konkursie.

3. W pracach komisji mog4 uczestniczyt takLe, z glosem doradczym, wydawa6 opinie, osoby

posiadaj4ce specjalistyczn4 wiedzg w dziedzinie obejrnuj4cej zakres zadari publicznych, kt6rych

konkurs dotyczy.

4. Burmistrz oglasza nab6r kandydat6w do udzialu w pracach kornisji w otwartych konkursach oferl
realizowanych w trybie ustawy.

5. W ocenie oferty zlo2onej w konkursie nie mog4 uczestntczyd osoby powi4zane

z podmiotem skladaj4cym ofefig, co do kt6rych mog4 istnie6 zastrzeilenia odnoSnie zachowania

zasady bezstronnoSci.

6. Komisja konkursowa mohe dzialadbezudzialu os6b wskazanych przez podmioty Programu, jezeli:
. 2adna organizacja nie wskaze os6b do skladu komisji konkursowej,
. wskazane osoby nie wezm4 udzialu w pracach komisji,
. wszystkie powolane w sklad komisji osoby podlegaj4 wyl4czeniu na podstawie art. l5 ust 2d

lub art. 15 ust.2f Ustawy.

7. Burmistrz powoluje komisjg i wybiera przedstawicieli podmiot6w Programu spo5r6d zgloszonych

wcze6niej kandydatur.

8. Na pierwszym posiedzeniu kornisji wszyscy czlonkowie podpisuj4 oSwiadczenie

o bezstronnoSci podczas oceniania ofert.

9. Przedstawiciel organizacji na pierwsryrn posiedzeniu komisji podpisuje o6wiadczenie,

2e nie bierze udzialu w konkursie.

10. Pracami komisji kieruje przewodnicz4cy.

1 1 . Komisja pracuje na posiedzeniach zamknigtych, bez udzialu oferent6w.

Termin i miejsce posiedzenia kornisji okreSla przewodnicz4cy.

12. Komisja podejrnuje rozstrzygnigcia w glosowaniu jawnym, zwyklq wiEkszoSci4 glos6w,

w obecno6ci co najmniej polowy pelnego skladu osobowego. W przypadku r6wnej liczby glos6w

decyduje glos przewodnicz4cego.

13. Uczestnictwo w pracach kornisji jest nieodplatne.

14. Do zadari komisj i nalezy w szczeg6lnoSci:
. formalna weryfikacj a zloionych ofefi,
r merytoryczna ocena ofert spelniaj4cych wymagania formalne,
r propozycja podzialu Srodk6w finansowych naposzczeg6lne oferty.

15. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej na odpowiednim fotmularzu oceny



oferly.

16. Zprac komisji sporzqdza sig protok6l.

11. Komisja przedstawia Burmistrzowi propozycjg podzialu Srodk6w finansowych

na r ealizacjg zadari pub I ic zny ch.

18. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzjq o wysokoSci kwoty
przyznanej dotacj i dokonuj e Burmistrz.

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w programie maj4 zastosowanie obowi4zuj4ce przepisy prawa, w tym

zw\aszcza ustawy zdnia24kwietnia2003r. o dzialalno(ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.


