
RADA MIEJSKA
u/ l(o!o

UCHWAI-A NR XVIII/146 I2OI9
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 20 listopada 2019r.

w sprawie ,,Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarzqdowymi

i innymi podmiotami prowadzqcymi dzia\alnoSi pozy'tku publicznego na rok2020"

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

(Dz. U. z 2019r. poz. 506), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwretma 2003 r.

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z20l9r. poz. 688) Rada Miejska

w Kole uchwala, co nastEpuje:

$1. Uchwala sig roczny ,,Program wsp5lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjamr

pozarzqdovtymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSc pozytku publicznego na rok

2020", stanowi4cy zalqcznik do niniej szej uchwaly.

$2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Kola.

g3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

PRZEWODNICZ4CY
Rady Myy(j w Korc

Tomasz Sobolewski



Uzasadnienie do
UCHWAI,Y NR ){VIJA146I2OL9

RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia2O listopada 2019r.

Program okresla cele, zasady oraz formy wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo
z organizacjami pozaru4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 pozytku
publicznego. Wskazuje zakres przedmiotowy wsp6lpracy, priorytetowe zadaniapttbliczne oruz

wysokoSd Srodk6w planowanych na jego realizacjg. Program okresla tryb powolywania

i zasady dziaNania komisji konkursowych powolywanych do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert.

Program w szczeg6lnoSci sprzyjal bgdzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej

wsp6lpracy pomigdzy miastem a organizacjami i podmiotami prowadzqcymi dzialalno56
poZytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiot6w a takhe stworzy
mieszkaricom miasta szansg poszerueria aktywnoSci spolecznej.

Projekt,,Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjartipozxzqdowymi
i innymi podmiotami prowadz1cymi dziahalnoS6 poZytku publicznego na rok 2020" zostal

opracowany po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarz4dowymi

i innymi podmiotami, kt6re statutowo zajmtj4 sig realizacjqzadahpublicznych i uzyskal ich
akceptacjg.
W zwiqzku zpowyhszym podjgcie niniejszej uchwaty jest w pelni uzasadnione.

BUBiNi,/{SfuZ

Kr"v*t(&ka*ski



PROGRAM

WSPOLPRACY GMINY MIEJSKIEJ KOT-,O

z ORGANTZACJAMT POZARZADOWYMT

I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ,{CYMI DZtAt-, ALNO sC

POZ,YTKU PUBLICZNEGO

NA ROK 2O2O

KoIo, listopad 2019



POSTANOWIENIA OGoLNE

1. Ilelaod w niniejszym tek$cie mowa jest o:
Ustawie - rozumie sig przez to ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie ((tj. Dz.U:22019 r. poz. 688)

Programie rozumie sig przez to program wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo
z organrzacjami pozaru4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dziaNalnoSC poZytku

publicznego na rok 2020.
Podmiotach - rozumie siq przez to oryanizacje pozarzqdowe o kt6rych mowa w art.

3 ust. 2 ustawy o dziaNalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci poZytku publicznego

i o wolontariacie.
Miescie - rozumie sigprzezto Miasto Kolo, bgd4ce Gmin4 Miejsk4 w rozumieniu Ustawy
o samorz4dzie gmirurym.
Gminie -rozumie sigprzezto Gming Miejskq Kolo.
Urzgdzie - rozumie sig przeztoUrzqd Miejski w Kole.
Burmistrzu - rozumie sigprzezto Burmistrza Miasta Kola.
Komtfirce merytorycznej - rczumie sig ptzez to Wydzia| Oswiaty i Spraw Spolecznych

Urzgdu Miejskiego w Kole.
Konkursie - rozumie sig przez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 11

ust. 2 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacji - rozumie sig przez to dotacjg w rozumieniu art. 127 ust.l pkt. I Lrt. e oruz art.221

ustawy zdrtra 27 sierpma2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.20l9,poz.869).

2. Program olae6la w szczeg|lnoSci:
. cel gl6wny i cele szczeg6lowe programu,
t zasad! wsp6lpracy,
. zakres przedmiotowy,
. formy wsp6lpracy,
r priorytetowe zadanrapubliczne,
. okres rcalizaqiprogramu,
. spos6b realizaqiprogramu,
. wysoko56 6rodk6w planowanych na rcalizacjg programu,
. spos6b oceny rcalizacjiprogramu,
. informacjg o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
, tryb powolywaniai zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursaoh ofert.

CEL GI,6WNY I CELE SZCZF;G6T,OWE PROGRAMU

1. Gl6wnym celem wsp6lpracy samorz4du z podmiotami programu jest ksztaltowanie

demokratycznego ladu w Srodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa miEdzy

administracj4 publiczn4, a podmiotami poprzez wspieranie podmiot6w w rcalizacji
waimych celach spolecznych. Za piorytetowy cel przyjmuje sig wspieranie rozwoju
podmiot6w poptzez wspomaganie ich dzialalnoSci organizacyjnej i merytorycznej, co

znierza do rozwoju aktywnorici obywatelskiej mieszkaric6w miasta, umocnienia w nich
odpowiedzialno6ci za swoje Srodowisko lokalne, tworzenie wigzi spolecznych i tym samym

budowania spoleczefstwa obywatelskiego oraz efekty\ mego zaspokajaniapotrzebr62nych



grup spolecmych.
Pelne wlqczenie sig podmiot6w do Programu w dziatania samorz4du w sferze poZytku
publicznego z jednej strony i wykorzystanie przez miasto zasob6w, jakimi dysponuj4
podmioty z drugiej strony, pozwoli w efekcie upowszechni6 model rcalizacji zadafl
publicznych w drodze wsp6lpracy sektora obywatelskiego z administracjqpublicznq oraz
budowa6 dialog obywatelski.

2. Szczeg6lowe cele wsp6lpracy obejmuj4:
r' poprawg dostgpno6ci mieszkaric6w Miasta do informacji,
'/ altyturzacig spoleczn4 mieszkanc6w,
,/ umacnianie poczuciawsp6ltworzenia i wsp6lodpowiedzialnoSci spolecznej zarozw6j

zasob6w ludzkich, oryantzacylnych i materialnych shrz4cych zaspokajaniu potrzeb
mieszkarlc6w Miasta,

r' promowanie postaw obywatelskich i prospolecznych,
,/ tworzenie warunk6w i zachgt do rozwoju istniei4cych oraz powstawania nowych

organrzaqipozarz4dovtych,
r' wanocnienie podmiot6w Programu oraz zapewnienie r6wnych szans w realizac,i

zadafipublicznychprzezpowierzanie i wspieranie coraz wigkszej ilo5ci zadafl,
r' udziaN zainteresowanych podmiot6w przy tworzeniu Programu.

ZASADYWSP6T,PRACY

Intencj4 Miastajest rozw6j zakresu wsp6lpracy z sektorem pozaru1dowym, bgd4cym waimym
skladnikiem lokalnego systemu demokratycznego ladu spolecznego, opartego o zasady
pomocniczoSci, suwerenno$ci stron, partnerstwa, efektywnoSci, uczciwej konkurencji
i jawnoSci.

Zasada pomocniczoici - zlecenia podmiotom Programu tych zadafr, kt6re mog4 byd
zrealizowaneefektywniejru?poprzezsamorzqdmiejski.
Zasada suwerennofici stron - zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewngtrzne sprawy
podmiot6w Programu.
Zasada partnerstwa- wsp6lpraca na r6wnych prawach inazasadzie dobrowolnoSci udziaht.
Zasada efektywnoici - dqherue wszystkich zainteresowanych do osi4gania najlepszych
efekt6w w rcalizacji zadafipublicznych przy danych Srodkach i moZliwoSciach.
Zasada uczciwej konkurencji - tworzenie przejrzystych kryteri6w wsp6lpracy.
Zasada jawnoflci - stosowanie jawnych kryteri6w finansowych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem wsp6lpracy Miasta z podmiotami Programu jest zaspokajanie potrzeb
spolecznoSci lokalnej poprzez realizacjg zadafl wlasnych Gminy.

T.ORMYWSPdT,PRACY

Wsp6lpraca Miasta z podmiotami programu odbywa sig w szczeg6lnoSci w formach:
. zlecatia rcalizacji zadartpublicznych na zasadach okreSlonych w ustawie,
. zlecania realizacji zadania z pominigciem otwartego konkursu ofert na zasadach

okre6lonych w art. 19a ustawy,



wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci,
konsultowania projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych
ich dziaNalnoSci statutowej,
konsultowania projekt6w akt6w normatywnych dotycz4cych sfery zadart publicznych,
o kt6rej mowa w art. 4 ustawy, z radami dzialalnofici poZytku publicznego,

w przypadku ich utworzenia lub organizacjarrri pozarz1dowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
tworzenia wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym i inicjatywnym, zlohonych
z przedstawicieli podmiot6w Programu oraz przedstawicieli Gminy,
inicjowanie lub wsp6lorganizowanie w miarg moZliwo6ci i potrzeb szkolef
i doradztwa dla podmiot6w Programu,
uaktualnianie serwisu informacyjnego o podmiotach i dla podmiot6w Programu
na stronach internetowych Urzgdu,
pomoc w udostgpnianiu podmiotom Programu miejskich obiekt6w sportowych,
umoZliwiajqc im organizacjg imprez sportowych i kulturalnych,
udostgpnianie w celu odbywania spotkari, sali konferencyjnejUrzgdu Miejskiego.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

W niniejszym Programie przyjm4e si? priorytety wsp6lpracy na 2020r,, okreSlone
na podstawie zadafi wlasnych Gminy oraz opinii podmiot6w Programu, obejmuj4ce
nastgpuj4ce obszary:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznei, dzialania preferowanel
. orgarizacja imprez sportowo - rekreacyjnych towuzyszqcych obchodom Swi4t

narodowych, Swi4t okolicznoSciowych i innych rocznic, Dni Kola;
. organizacja zawod6w sportowych, festyn6w dla mieszkaric6w Miasta ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem dni wolnych od pracy (preferowane imprezy plenerowe,
umoZliwiaj qce rodziwre spgdzenie czasu wolnego);

. rozw6j zainteresowafl dzieci, mlodzie?y i os6b doroslych aktywnoSci4 sportow4
(np. ptywanie, pilka nozna, pilka siatkowa, sporty walki, kolarstwo, sport kartingowy,
korfbal l, j eidziectw o) ;. szkolenie dzieci,mNodzie?y i os6b doroslych w r62nych dyscyplinach sportowych;

. dzialania sprzyjaiqce rehabilitacji os6b niepelnosprawnych orazvdzial w olimpiadach
i spartakiadach.

2. Kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, dzialania
preferowanel
r upowszechnianie kultury poprzez organizacjg imprez i przedsigwzigl zwiqzanych

z obchodami Swi4t narodowych, innych rocznic i Swi4t okolicznoSciowych, Dni Kola,
(np. festyny, festiwale, turnieje, koncerty, wystawy, warcztaty);

. wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i rrrtodziefi poprzez popularyzowanie wiedzy
o historii Kola i osi4gnigciach mieszkaric6w Miasta, wydawanie niskonakladowych
niekomercyjnych publikacji, wydawnictw, opracowari informacyjno - promocyjnych,
orgaruzacja wystaw;

. wspieranie r6znych form edukacyjnych z zal<resu tahca, muzyki, Spiewu oraz

organizowanie i udzial w przeglqdach i pokazach amatorskiego ruchu artystycznego
(ch6ry, orkiestry);

r promocja Miasta poprzezprezentaqg tw6rczo6ci artystycznej w kraju izagtanicq.

I

r



3. DzialalnoSd na tr,eez os6b niepelnosprawnych, dzialania preferowane;
. dziaNania sprzyjajqce integracji os6b niepelnosprawnych;
. udzial os6b niepeftnosprawnych m.in.: w imprezach kulturalnych, konkursach,

festiwalach, abilimpiadach, wycie czkaeh.

4. Tirrystyki i krajoznawstwa, dzialania preferowane;
organizacja zajEt fixystyczno - krajoznawczych, rajd6w, konkurs6w wiedzy ktaloznawczej
i innych imprez popularyzuj4cych turystykg lub krajoznawstwo.

5. DzialalnoSd na rzeczdzieci i mlodziery, w tym wypocrynku dzieci i mlodziei,y, dzialania
preferowanel
organizacja wypoczynku dzieci i rnlodziei:y zamieszkalych na terenie Miasta
Kola w okresie wakacji letnich w formie wyjazd6w na obozy, kolonie i p6lkolonie
w miescie.

6.Promocj a i organizacja wolontariafu, dzialania preferowane;
. orgarizowanie wydaruei oraz szkoleri poszerzaiqcych wiedzg orazwzmacniaiqcych

umiej gtno 6 ci z zakr esu wolontariatu ;. udzielaniepomocymerytorycznej orazorganizacyjnej szkolomwprocesie zakNadania

grup wolontariackich;
. organizacja wydaruef promui4cych wolontariat

7,Dzialalno66 na rzecz os6b w wieku emerytalnym, dzialania preferowane;
promowanie i wspieranie aktywnych form spgdzania cza$twolnego oraz uczestnictwa
os6b w wieku emerytalnym w Zyciu spolecznym (oryanzacja zajgd edukacyjnych,
rekreacyjno-usprawniajqcych, organizacja imprez i vtydaruefi dla os6b w wieku
emerytalnym, wspieranie integracji pokoleniowej i migdzypokoleniowej)

Uchwala Rady Miejskiej w KoIe.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program wsp6lpracy Gminy z podmiotami Programu bgdzie realizowany w roku
kalendarzowym 2020r.

SPOSoB REALIZACJI PROGRAMU

l. Gl6wnym koordynatorem wsp6lpracy Gminy z podmiotami Programu jest Wydzial
O6wiaty i Spraw Spotrecznych.

2. Program bEdzie realizowany w szczeg6lnofici przez:
. zlecanie realizacji zadah publicznych podmiotom Programu,
, zlecenie rcalizacji zadai publicznych podmiotom Programu z pominigciem otwartego

konkursu ofert,
. orgarizowanie otwartych konkurs6w ofert na realizacjg zadahpublicznych,
, konsultowanie z podmiotami Programu projekt6w akt6w prawnych

w dziedzinach dotyczqcych dziaNalnoSci statutowej tych podmiot6w,
! tworzenie wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym i inicjatywnym,
. udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracownik6w kom6rki

merytorycznej.



wysoKo Se Snoorow pLANowANycH NA REATIZACJS pRoGRAMU

Gmina wsp6lpracuj4c z podmiotami Programu w roku 2020 planuje przeznaczyt na jego
rcalizacjg Srodki finansowe w wysokoSci 362.500.0021.

SPOSoB OCEI\IY REALIZACJI PROGRAMU

1, Burmistrz Miasta Kotta przedstawia Radzie Miejskiej w Kole sprawozdanie z realizacji

Programu za rokpoprzedni sporu1dzane na podstawie:
, Nqcznej liczbie skonsultowanych z podmiotami Programu projekt6w akt6w

normatywnych w dziedzinach dotycz1cych dzialalno6ci statutowej tych podmiot6w,
. lqcznej liczbie podmiot6w, kt6re zwr6cily sig do Gminy o wsparcie lub powierzenie

rcalizacji zadafipublicznych z pominigciem otwartych konkurs6w ofert,
. Nqcznej liczby konkurs6w ogloszonych przez Burmistrza Miasta Kola na powierzenie

lub wsparcie realizacji zadafi publicznych,
. zadafi priorytetowych zlecany ch do rcalizacji zadah publicznych,
. lqcznej liczby podmiot6w, kt6re przyst4pily do konkurs6w na realizacig zadah

publicznych,
. Lqcznej liczhy p odmi ot6w, l<t& e otr zy maly dotaci E na r ealizaci g zadai publicznych,
. lqcz.nej liczhy ofert zlohonych na realizacjg zadafi publicznych,
r l}cznej liczby ofert, pozytywnie zweryfikowanych przez Komisjg Konkursow4

i zatwierdzonych przei Burmistrza Miasta Kola do otrzymaria dotacji, w podziale

na wsparcie i powierzenie realizacji zadafi publicznych,
. calkowitego kosztu wykonania zadah publicznych Gminy, zleconych do realizacji

w trybie postgpowari konkursowych podmiotom Programu,
. wydatk6w poniesionych ze Srodk6w budzetu Gminy na rcalizacig zadai publicznych

ldotacjel,
. udzialu $rodk6w wlasnych podmiot6w Programu, zaangahowanych w realizaciE zadait

publicznych,
. zrealizowanych pozafinansowych form wsp6lpracy w sferze informacyjnej,

or garuzacyjnej lub innej.

SPOSoB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Tworzenie Programu przebiegal bgdzie w nastgpuj4cy spos6b:
r prace nadprzygotowaniem projektu Programu przeprowadzaWydzial OSwiaty i Spraw

Spolecznych,
r program tworzony jest na bazie Programu obowi4zujqcego w roku poprzednim,

' Burmistrz o$asza w formie zarzqdzenia przeprowadzenie konsultacji, kt6re polegaiq

nazarcieszczeniu projektu Programu na stronie internetowej www.bip.kolo.pl,
. podmioty Programu mog4 zglaszal opinie do projektu poprzez przygotowanq ankietg,

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

wsp6lprac9 gminy z podmiotami Programu,
. wypelnionqprzezpodmioty Programu ankietg przesyla sig do kom6rki merytorycznej

w terminie okreSlonym zarzqdzeriem Burmistrza w sprawie przeptowadzeria
konsultacji proj ektu Programu,

. po analizie opinii w terminie okreslonym zaruqdzeniem Burmistrza w sprawie



przeprowadzenia konsultacji organizuje sig spotkanie z podmiotami Programu w oelu
ostatecznego przedstawienia projekfu Programu,

t ostatecznyprojekt Programu Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Kole,
. Rada Miejska zgodnie z ustawq uchwala Program do 30 listopada.

TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIAT,ANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

1. Komisje Konkursowe powolywane sq w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.

2. W sklad komisji konkursowej wchodzqprzedstawiciele Burmistrza oraz osoby wskazane
przez podmioty Programu, z wyNqczeniem os6b reprezentujqcych podmioty Programu
bior4ce ludziaN w konkursie.

3. Wpracachkomisjimog4 ltcz.estniczy|takhe,z glosem dorudczym, wydawai opinie, osoby
posiadaj4ce specjalistycznqwiedzg w dziednrue obejmuj4cej zakres zadafi publicznych,
kt6rych konkurs dotyczy.

4. Burmistrz o$asza nab6r kandydat6w do udziafu w pracach komisji w otwartych
konkursach ofert rcalizowanych w trybie ustawy.

5. W ocenie oferty zlohonej w konktrsie nie mog4 :uczestniczyt osoby powiqzane
z podmiotem skladaj4cym ofertg, co do kt6rych mog4 istnied zastrzehenia odnoSnie
zachowani a zxady bezstronnoSci.

6. Komisja konkursowa mohe dziaNa| bez udziaNu os6b wskazanych przez podmioty
Programu, jeheli:

art. 15 ust 2d lub art. 15 ust. 2f Ustawy.

7. Burmistrz powoluje komisjg i wybiera przedstawicieli podmiot6w Programu spoSr6d

zg|o szony ch wcze Sniej kandydatur.

8. Na pierwszym posiedzeniu komisji wszyscy czlonkowie podpisuj4 oSwiadczenie
o bezstronnoSci podczas oceniania ofert.

9. Przedstawiciel organizacji na pierwszym posiedzeniu komisji podpisuje oSwiadczenie,
2e niebierze udziaNuw konkursie.

10. Pracami komisji kieruje przewodnicz4cy.

1 1. Komisja pracuje na posiedzeniach zamknigtych, bez udzia\t oferent6w.
Termin i miejsce posiedzenia komisji okreSla przewodnicz4cy.

12. Komisja podejmuje rczstrzygnigcia w glosowaniu jawnym, zryklq wigkszoSci4 glos6w,
w obecnoSci co najmniej polowy pelnego skladu osobowego.
W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos przewodnicz4cego.



13. Uczestnictwo w pracaoh komisji jest nieodpiatne'

14.Do zadahkomisji nale?y w szczeg6lno6ci:
. formalna weryfikacj azlohonych ofert,

' merytor yczna ocena ofert spelni aiqcy ch wymagania formalne,
I pr opozy cja podziatu Srodk6w fi nansowych na poszczeg6lne oferty.

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

oferty.

16. Z prac komisji sporzqdza sig protok6l.

17. Komisja przedstawia Burmistrzowi propozycjg podzialu Srodk6w finansowych

na r e alizacj g zadaf pub I i cznych.

18. Ostateoznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyziq o wysokoSci kwoty

przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w programie maj4 zastosowanie obowi4zujqceprzepisy prawa,

w tym zwlaszcza ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego

i o wolontariacie.


