Projekt
załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia listopada 2022 roku
Program Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Rozdział I
Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Głównym celem programu jest realizacja zadań publicznych Miasta i Gminy Łosice we
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) zwanej w dalszej treści programu
„ustawą” w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organizacji, zwanych dalej
organizacjami pozarządowymi
2. Celami szczegółowymi są :
1) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych,
2) tworzenie warunków do zwiększania lokalnej aktywności społecznej
3) rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem, a sektorem organizacji
pozarządowych,
4) poprawa jakości usług publicznych i zapewnianie im efektywniejszego wykonania
poprzez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych

Rozdział II
Zasady Współpracy
Współpraca Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi odbywa się na
następujących zasadach:
1) efektywności
2) uczciwej konkurencji
3) partnerstwa
4) pomocniczości
5) suwerenności stron
6) jawności
Rozdział III
Zakres Przedmiotowy
Zakres współpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) obejmuje sferę zadań publicznych, o których
mowa w art. 4 ust.1 ustawy.
Rozdział IV
Formy współpracy, o której mowa w art.5 ust. 2 ustawy
Współpraca Miasta i Gminy z organizacjami odbywać się będzie w następujących formach:
1) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
2) zlecania zadań publicznych przez wspieranie lub powierzanie ich wykonania na

zasadach określonych w ustawie,
3) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art.4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich
utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
5) nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości pomieszczeń i sprzętu
stanowiącego własność miasta i gminy na organizowane przez podmioty
przedsięwzięcia o charakterze okazjonalnym (z wyłączeniem zajęć i spotkań o
charakterze cyklicznym)
Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne
Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne na rok 2023:
1) współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:
a) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych
o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
b) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych,
turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze z elementami promocji
zdrowego trybu życia,
c)

prowadzenie edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży,

2) ratownictwo i ochrona ludności poprzez podnoszenie sprawności strażaków i
organizację zawodów gminnych i powiatowych,
3) edukacja i wychowanie,
a) propagowanie idei dbałości o zdrowie,
b) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność

wychowawczą, opiekuńczą ,oświatową i prozdrowotną,
4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
a) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych,
popularyzacja wiedzy historycznej,
b) pogłębianie świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
a) wspieranie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od
alkoholu i narkotyków poprzez organizację różnych form edukacyjno-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży,
b) profilaktyka poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
c) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi
Rozdział VI
Okres realizacji programu
Program współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na rok
2023 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Rozdział VII
Sposób realizacji programu
Miasto i Gmina Łosice prowadząc współpracę z organizacjami pozarządowymi realizuje
niniejszy program poprzez:
1) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów ofert dla organizacji na realizację
priorytetowych zadań publicznych;

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) zlecanie realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, na warunkach
określonych w art.19a ustawy,
4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
5) informowanie o możliwościach odbycia szkoleń skierowanych do organizacji
Rozdział VIII
Wysokość środków planowanych na realizację programu
1. Na realizację programu w roku 2023 planuje się kwotę w wysokości 155 000 zł (sto
pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu
1. Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje oceny realizacji zadań wynikających z programu
w oparciu o następujące kryteria:
1) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
2) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez realizację zadań publicznych,
3) liczbę osób zaangażowanych w realizację programu,
4) liczbę organizacji i podmiotów biorących udział w realizacji programu
5) rodzaje zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym;
6) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
zleconych w drodze otwartych konkursów ofert

Rozdział X
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
Przygotowanie programu objęło realizację następujących działań :
1) opracowanie projektu programu z uwzględnieniem informacji od komórek
merytorycznych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta i gminy,
2) skierowanie projektu programu do konsultacji w trakcie otwartego spotkania
z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
3) umieszczenie projektu programu na stronie internetowej Miasta i Gminy Łosice
www.gmina.losice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i
Gminy w Łosicach oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu,
4) rozpatrzenie opinii i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli organizacji
pozarządowych w trakcie konsultacji
Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert
1. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice w drodze zarządzenia powołuje skład osobowy
komisji konkursowej.
2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
wyznaczony przez niego Członek komisji.
3. Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
4. W sprawach proceduralnych komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.

5. Na pierwszym etapie Komisja jedynie ocenia kompletność ofert pod względem
formalnym, biorąc pod uwagę następujące kryteria :
1) terminowość złożenia oferty,
2) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji,
3) zgodność oferty z rodzajem zadania określonego w konkursie ofert,
4) oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie
działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.
6. Po dokonaniu oceny formalnej członkowie komisji dokonują indywidualnej
oceny merytorycznej ofert biorąc pod uwagę:
1) możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
będzie realizowane zadanie publiczne,
4) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego,
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków,
6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich
były realizowane biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków,
7) Z czynności Komisji sporządza się protokół, który wraz z listą rankingową

przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.
8) Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo – doradczym, przekazuje jedynie
swoją opinię co do wszystkich złożonych ofert, a ostateczną decyzję o wyborze oferty i
udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i
Gminy Łosice.
9) Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert
Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Łosice
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