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BURR4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 25 paZdziernika 2016 r.

w  sprawie pFZePrOWadZenia  kOnSultaCji Z OrgflniZaCjami POZalFZadOWymi  i POdmiOtami
wymienionymi   w   aFt.   3   ust.   3   ustanvy   o   dzialalnoSci   poZytku   publicznego   i   o
wolontariacie w zakresie projektu uchwflly Rady MiejsEriej w Drawsku Pomorskim w
sprawie  rocznego  programu  wsp6Ipraey  gminy  Drawsko  Pomorskie  z  organizacjami
pozarzadolvymi  oFaZ  POdmiOtami ivymieniOnymi W  art.  3  ust.  3  ustawy  a  dzialalpo§ci
poZytku publicznego  i a wolontariacie prowadzacymi dzialalno§6 poZytku publicznego
na rok2017®

Na podstawie § 4 ust.  1 uchwaly Nr LVII/487/2010 Rady wiiejskiej w Drawsku Pomorskim z
dnia   28   paZdziemika   2010   I.   w   sprawie   szczeg6Iowego   sposobu   konsultowania   z
organizacjami  pozarzadolvymi  i  podmiotami  lvymienionymi  w  art.   3   ust.   3   ustarvy  o
dziatalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w
dziedzinach    dotyczqcych    dzialalnoSci    statutowej    tych    organizacji    (Dz.    Urz.    Woj.
Zachodniopomorskiego  Nr  127  poz.  2520)  w  zwiqzfu  z  art.  5a  ust.  1  ustarvy  z  dnia  24
kwietnia 2003  I.  o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.
239, poz. 395) zarzadza sis) co nastepuje:

§ 1. Przedmiot i eel konsultacji®
1.  Postanawia sis przeprowadzi6 konsultacje z organizacjami pozarzadolvymi i podmiotami

lvymienionymi w art. 3 ust. 3 ustanvy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie projekfu uchwaly Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie rocznego
programu  wspQIpracy  gminy  Drawsko  Pomorskie  z  organizacjami  pozarzqdovymi  oraz
podmiotami lvymienionymi w art. 3 ust. 3 ustarvy o dzialalnofci pozytku publicznego i o
wolontariacie prowadzacymi dzialalnoS6 poZytku publicznego na rok 20 1 7, kt6rego proj ekt
stanowi zalaczinik do niniej szego zarzadzenia.

2.  Celem konsultacji jest poznanie  stanowiska sektora pozarzadowego  w zakresie projektu
uchwaly bedacej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Czas rozpoczecia i zakoriczenia konsultacji.
Termin  rozpoczecia  konsultacji  ustala  si?  na  dziefi  25  paZdziemika  2016  I.,  a  te]min
zakohczenia konsultacji ustala sis na dziefi 8 1istopada 20 1 6 I.

§ 3. Spos6b przeprowadzenia konsultacji.
1.  Uczestnikami konsultacji sa organizacje pozarzadowe oraz podmioty lvymienione w art. 3

ust. 3 ustarvy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie prowadzqce dzialalnoS6
POZ)rfku publicznego na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

2.  Konsultacje odbywaja sis poprzez zlozenie na pi5mie lub elektronicznie przez uprawnione
organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwaly poddanej koqsultacji w nastepujqcy
spos6b:
1)   w     formie     elektronicznej     za    poSrednictwem          poczty     e-mail     na     adres:

drawsko.
2) poczta tradycyjna na adres: Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim, u1. Gen. Sikorskiego

41, 78-500 Drawsko Pomorskie,
oraz bezpoSrednio - poprzez zlozenie pisma w sekretariacie (pok. Nr 21 0) Urzedu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim, u1. Gen. Sikorskiego 41.

? 4. Za konsultacje odpowiedzialny jest Referat Promocji w Urzgdzie Miejskim w Drawsku
orskim.



§  5o Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisanid i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji  Publicznej'  na  stronie  intemetowej  gminy  Drawsko  Pomorskie  oraz  na tablicy
ogloszein Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim.

Burmistrz Drawska Pomorskiego
Zbigniew Ptak



ROCZNY  PROGRAM  wsp6Ipracy  gminy  Drawsko  Pomorskie z  org-anizacjami
pozarzadolvymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie prowadzacymi dzialalnoS6 pokytku publicznego na
rok2017.

Drawsko Pomorskie, 1istopad 20 16



Zalqcznik do
uchwalyNr...................  2016

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia...... listopada 2016r.

Roczny program wsp6Ipracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarzadowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3.ust. 3 ustawy o dzialalnoSci podytku publicznego i
a wolontariacie prowadzqcymi dzialalnoS6 podytku publicznego na rok 2017.

§1.Wst?p

DzialalnoS6   organizacji   pozarzadolvych  oraz  irmych  organizacji  prowadzqcych  dzialalnof6
poZytku  publicznego  jest   istotna   cechq   spoleczehstwa   demokratycznego   oraz   elementem
aktywizuj qcym sp'olecznoS6 1okalna. AkeywnoS6 r6Znych frodowisk oraz ich skuteczno56 zalezy
w duZym stopniu od ustalenia czytelnych zasad wsp6Ipracy pomi?dzy gmina a organizacjami
pozarzadolvymi.   Instrumentem   sluzqcym   do   ustalenia   tych   zasad   jest   roczny   program
wsp6Ipracy  gminy  Drawsko  Pomorskie  z  organizacjami  pozarzqdolvymi  oraz  podmiotami
\vymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustarvy  o  dzialalnoSci  poZytku publicznego  i  o  wolontariacie
prowadzqcymi   dzialalnoS6   poZytku  publicznego   na  rok  2017,   zwany   dalej   "programem".
Doceniajac  aktywnoS6  organizacji  pozarzqdolvych  dzialajapych  na  terenie  gminy  Drawsko
Pomorskie i widzqc ich coraz wi?ksza role w rozwiqzywaniu problem6w i zaspokajaniu potrzeb
lokalnej spolecznoSci Rada Miej ska w Drawsku Pomorskim przyjmuje ponizszy program.

? 2. Cele programu:

1)    Gel gI6wny programu
Celem  gI6lunym  jest  stworzenie  warunk6w  do  rozwoju  patnerstwa  pomiedzy  gminq
Drawsko Pomorskie a organizacjami pozarzqdolvymi i podmiotami lvymienionymi w art. 3
ust.  3  ustarvy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej lqcznie
"podmiotami programu".

2)    Cele szczeg6Iowe programu
Celami szczeg6Iolvymi programu sa:

poprawa jakoSci Zycia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkahc6w,
-      pobudzenie  nolvych inicjatyw w zakresie dzialalnoSci poZytku publicznego
-      integracja podmiot6w realizujacych zadania publiczne,

prezentacj a dorobku sektora i p1.OmOWanie j ego OSiagnie6,
-      wzmocnienie potencjalu organizacji pozarzqdolvych.

Cele programu beda realizowane poprzez wsp6Iprace gminy Drawsko Pomorskie z podmiotami
programu  w  sferze  zadah  publicznych  lvymienionych  w  art.  4  ust.   1  ustarvy  o  dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie.

? 3. Zasady wsp6Ipracy:
Program opiera sis na szeSciu podstawolvych zasadach:
1)   zasada  pomocniczoSci   -   oznacza,   Ze   gmina  Drawsko   Pomorskie  powierza  podmiotom

programu  realizacj?  zadah  wlasnych,  a  podmioty  programu  zapewniajq  ich  lvykonanie
w spos6b ekonomiczny, profesjonalny i terminolvy,

2)   zasada  suwerennoSci  stron  oznacza,  iZ  wsp6Ipracujqce  strony  samodzielnie  i  w  spos6b
niezale2ny podejmuj a dzialania w zakresie wsp6Ipracy,

3)   zasada  partnerstwa   -   realizowana  jest  w  zakresie   uczestnictwa  podmiot6w  programu
w rozeznawaniu i deflniOWaniu PrOblem6w mieszkafic6w gminy Drawsko  Pomorskie oraz
sugerowania zakresu wsp6Ipracy,

4)   zasada efektywnoSci - polega na wsp61nym dqzeniu gminy Drawsko Pomorskie i podmiot6w
ogramu do osiqgniecia naj lepszych efekt6w w realizacji zadah publicznych,
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5)   zasada uczciwej konkurencji - oznacza lvym6g udzielania tych samych informacji odno5nie
lvykonywanych  dzialah  zar6wno  przez  podmioty  publiczne,  jak  i  niepubliczne,  a  takze
stosowania tych samych kryteri6w przy dokonywaniu oceny tych dzialafi i podejmowaniu
decyzji odnoSnie ich finansowania,

6)   zasada  jawnoSci   -  urzeczywistniana  jest  poprzez  udostepnianie  przez  gmine  Drawsko
Pomorskie  wsp6Ipracujacym  z  nia  podmiotom  programu  informacji  o  celach,  kosztach
i  efektach  wsp6Ipracy'  a takze  Srodkach  flnanSOlvyCh  ZaPlanowanych  w budzecie  gminy
Drawsko Pomorskie na wsp6Iprac? z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny
projekt6w. Zasada jar-oSci obliguje podmioty programu do udost?pniania gminie Drawsko
Pomorskie    danych    dotyczapych    struktury    organizacyjnej,    sposobu    funkcjonowania,
prowadzenia przez nie dzialalnoSci statutowej oraz ich sytuacji flnanSOWej

? 4. Zakres przedmiotolvy programu:
1.   Przedmiotem wsp61pracy gminy Drawsko Pomorskie z podmiotami programu sa:

1 ) ustawowe zadania wlasne gminy Drawsko Pomorskie;
2) zadania poZytku  publicznego  okre51one  w  art.  4  ust.  1  ustarvy  o  dzialalnoSci  poZytku

publicznego i o wolontariacie;
3) funkcj onowanie Gmirmej Rady DzialalnoSci PoZytku Publicznego ,

§ 5. Formy wsp6Ipracy:

1.     Wsp6Ipraca  z podmiotami programu ma charakter flnanSOlvy i POZaflnanSOlvy.
2.     Do wsp6Ipracy o charakterze finansowym nalezy..

1)   zlecanie realizacji zadah publicznych, kt6re moZe przybiera6 jedna z mast?pujqcych form:
a)  powierzenie   lvykonywania   zadafi   publicznych   wraz   z   udzieleniem   dotacji   na

flnanSOWanie iCh realizacj i,
b) wspieranie  zadah  publicznych,  wiaz  z  udzieleniem  dotacji  na  doflnanSOWanie  iCh

realizacji,
2)   zakup using dotyczacych realizacji zadah publicznych na zasadach i w trybie okreSlonych

w przepisach o zam6wieniach publicznych,
3)   wsp61na realizacj a zadah publicznych na zasadach palfnerstwa.

3.     Formy wsp6Ipracy pozafinansowej..
1)   o charakterze informacyjnym;

a)  konsultowanie   z  podmiotami  programu,   odpowiednio   do   zakresu  ich  dzialania,
proj ekt6w  akt6w norlnatyWnyCh  W  dZiedZinaCh  dOtyCZqCyCh  dZialalnoSci  statutowej
tych organizacji,

b) udzielanie inforlnaCji O iStnieniu innyCh Zr6del finansowania, zwlaszcza pochodzacych
z sektora prywatnego, funduszy celolvych i prywatnych fundacji,

c)  prowadzenie i aktualizacja lvykazu organizacji pozarzadolvych dzialajacych na terenie
gminy Drawsko Pomorskie,

d) organizowanie spotkah przedstawicieli Urz?du Miejskiego w Drawsku Pomorskim  z
organizacjami  pozarzqdolvymi,    kt6rych  tematem  bedzie:   ocena  funkcjonowania
programu  w  roku  poprzednim,  konsultowanie  projektu  programu  na  kolejny  rok,
wzaj emne informowanie si? o kierunkach dzialah planowanych w roku nastepnym,

e)  prowadzenie na  stronie   intemetowej   Urzedu  Miejskiego   w  Drawsku  Pomorskim
zakladki "Organizacj e pozarzqdowe", gdzie kaZda organizacj a bedzie mogla zamieSci6
swoje ogloszenia lub irme wa2ne informlaCje. W zakladce zamieszczane beda r6l-ieZ
ogloszenia kierowane do organizacj i pozarzadolvych,-2)   o charakterze promocyjnym;

a)  promocja   dzialalnoSci podmiot6w programu poprzez publikacje info]macji na temat
ich dzialalnoSci na stronie intemetowej urzedu,

b) promocja przekazywania 1 % podatku dochodowego na drawskie organizacje poZytku
publicznego ,
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l} c)  udzielanie rekomendacji organizacjom wsp6Ipracujacym z gminq, kt6re ubiegaja sis
o doflnanSOWanie Z irmyCh Zr6de1,

3)   o charakterze organizacyjnym;
a)  udost?pnianie obiekt6w gmirmych do realizacji zadah publicznych na preferencyjnych

zasadach,  w  szczeg61noSci  pomieszczefi  na  siedzib?  dla  podmiot6w  programu,  z
zachowaniem przepis6w odr?bnych;                                .

b) organizowanie   szkoleh   w   zwiqzku   ze   zmianq   przepis6w   prawnych,   w   celu
podnoszenia standard6w using publicznych 5wiadczonych przez podmioty programu,

c) pomoc  w  nawiqzywaniu  kontakt6w  zagranicznych  z  organizacjami  o  podobnym
charakterze,

d) tworzenie wsp61nych zespoI6w o charakterze doradczym i inicjatywnym,
e)  realizacje wsp61nych projekt6w i inicjatyw na rzecz spolecznoSci lokalnej,
I)  udzielanie pomocy technicznej ;
g) udzielanie   pomocy   w   miar?   mozliwo5ci   w   organizacji   Srodk6w  transportu    do

przewozu  os6b  i material6w,  zwiazanych  z  lvykonywaniem  zadah  publicznych  w
ramach dzialalno5ci statutowej )

h) udost?pnienie,     w    miar?     moZliwoSci,     pomieszczefi     lub     uzyczenie     sprzetu
teleinformatycznego sluzacych do realizacj i zadah statutolvych.

? 6. Priorytetowe zadania publiczne:
W 20 1 7 roku planuj e sis realizacje nastepuj acych priorytetolvych zadah publicznych:
1)    z zakresu pomocy spolecznej:  udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdujqcym sis w

trudnej s)rfuacj i Zyciowej )
2)   z zakresu ochrony i promocji zdrowia: ochrona i  promocja zdrowia w zakresie profllaktyki

zdrowotnej ,
3)   z  zakresu  dzialah  na  rzecz  os6b  niepelnosprawnych:  organizacja  dzialafi  zwiqzanych  z

integracj a os6b niepelnosprawnych ze Srodowiskiem lokalnym,
4)   z  zakresu  kultury9  SZtuki,  OChrOny  d6br  kultury  i  dziedzictwa  narodowego:  organizacja

festiwali,  koncert6w,  konkurs6w,  przeglad6w,  plener6w,  warsztat6w,  konferencji,  lvystaw
artystycznych i historycznych oraz spektakli teatralnych,

5)   z zakresu dzialalnofci na rzecz os6b w wieku emerytalnym:  organizacja zycia kultu1.alnego
emeryt6w, rencist6w i inwalid6w,

6)   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury flZyCZnej :
a)       upowszechnianie kultury flZyCZnej i SPOrtu WSr6d dzieci i ndodzieZy)
b)      upowszechnianie i rozw6j pilki noznej,
c)       upowszechnianie brydZa sportowego,
d)      upowszechnianie sport6w walki,
e)       upowszechnianie sport6w silolvych,
I)       upowszechnianie sport6w motorolvych,

7)   z zakresu ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: ekologia i
ochrona Srodowiska przyrodniczego poprzez wspieranie dzialafi proekologicznych,

8)   z  zakresu  turystyki  i  krajoznawstwa:  organizacja  masolvych  imprez  tLnyStyki  aktyWnej  i
kwaliflkOWanej OraZ WSPieranie dZialah W ZakreSie uPOWSZeChniania kraj OZnaWStWa,

9)   w   zakresie   ratownictwa   i   ochrony   ludnoSci:    dzialania   zawiazane   z   zapewnieniem
bezpieczehstwa na wodach - organizacj a ratownictwa wodnego,

1 0) w zakresie  przeciwdzialania uzaleznieniom i  patologiom  spolecznym:  wsparcie  Srodowisk
abstynenckich - prowadzenie klubu abstynent6w,

1 1 ) z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.. wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

§ 7. Okres realizacji programu:
Program realizowany bedzie od 01.01.2017 I. do 31.12.2017 r.



I § 8. Spos6b realizacji programu

GI6wnymi realizatorami programu sa: Referat Spraw Spolecznych oraz Referat Promocji Urz?du
Mi5j skiego w Drawsku Pomorskim. Wymienione referaty pelnia ro1? biura pieIWSZegO kOntaktu
dla   przedstawicieli   organizacji   pozarzadolvych,   a   takze   dla   zainteresowanych   tematyka

t

wsp6Ipracy  i  funkcjonowania trzeciego  sektora petent6w  i  urz?dnik6w.  Referaty  koordynujq
wsp6Iprac? z podmiotami programu, organizuj a ko]rfu]rsy ofert, prowadzq obslugg i organizacj?
komisji  konkursolvych,  czuwaja  Had  poprawnym  rozliczeniem  przyznanych  dotacji  wraz  z
kontrolq realizacj i zleconych zadah publicznych.

? 9. WysokoS6 Srodk6w planowanych na realizacje programu..
Na  realizacje  zadah  okreSlonych  w  progralnie  Planuje  si?  przeznaczy6  w  2017  I.   5rodki
fmansowe w lvysokoSci 476.000,- zI. Ostatecznq lvysokoS6 5rodk6w na realizacje zadafi okreSli
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w uchwale budzetowej na rok 20 17.

? 10. Spos6b oceny realizacji programu:
1.  Gmina  Drawsko  Pomorskie  w  trakcie  lvykonywania  zadania  przez  podmioty  programu

spravllje kOntrO1? prawidiowoSci lvykonywania zadania, w tym lvydatkowania przekazanych
na realizacj e celu Srodk6w finansolvych.

2.  Sprawozdanie   z   realizacji   programu   przygotuje   i   przedstawi   Burmistrzowi   Drawska
Pomorskiego Kierolmik Referatu Promocji Urzedu Miej skiego w Drawsfu Pomorskim.

3.  Sprawozdanie z realizacji Programu wsp6Ipracy Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawi
Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskiln W terminie dO 3 1 maja 2018 r.

4.  Sprawozdanie o kt6rym mowa w ust. 3   zostanie unlieSZCZOne na StrOnie intemetOWej Urz?du
Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz przedstawione podmiotom programu na corocznym
spotkaniu.

§ ll. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji:
Program utworzony zostal na bazie projektu programu, kt6ry to  konsultowany byl z  Gminnq
Radq DzialalnoSci PoZytku Publicznego w Drawsku Pomorskim oraz podmiotalni PrOgramu.
Projekt Progralnu Celem uzyskania ewenfualnych uwag i propozycji zamieszczony byl na tablicy
ogloszeh,    w    Biuletynie    InforlnaCji    Publicznej    oraz    na    stronie    intemetowej    urz?du:
w\-7.draWSkO._Pl  w  zakladce  Organizacje  pozarzadowe.  Uwagi  i  i-ioski  dotyczqce  projektu
programu   moZna   bylo   sklada6   bezpoSrednio   w   urzedzie   lub   za   poSrednictwem   poczty
elektronicznej na adres drawsko. 1ub za po5rednictwem poczty tradycyjnej

§  12.  Tryb  powolywania  i  zasady  dzialania  komisji  konkursowych  w  celu  opiniowania
zloZonych ofert w otwartych konkursach ofert:

1.   Komisja konkursowa w  celu  opiniowania zlozonych  ofert w  otwartych konkursach  ofert,
zwana   dalej    "komisja")   w   tym   jej   p1.ZeWOdniCZaCyJ   POWOIywana   jest   zarzqdzeniem
BumliStrZa Drawska Pomorskiego, niezwlocznie po uplywie te]minu na skladanie ofert.

2.    Na pierwszym posiedzeniu komisji wszyscy jej czlonkowie podpisujq zobowiazanie, ze nie
podlegaja lvylaczeniu z prac komisji na podstawie art.  15 ust. 2d i 2f ustarvy o dzialalno5ci
poZytku publicznego i o wolontariacie.

3.    Pracami komisji kieruje jej przewodniczqcy.
4.    Komisja   obraduje   na   posiedzeniach   zamkni?tych,   bez   udzialu   oferent6w.    Termin

i miej see posiedzenia komisji okreSla przewodniczqcy.
5.    Ustalenia komisji sa prawomocne przy obecnoSci co najmniej 50% jej skladu.
6.    Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodplatne.
7.     Do zadah komisji nalezy w szczeg61noSci:

1)    formalna weryflkaCja ZIOZonych ofert,
2)    merytoryczna ocena ofert spelniajapych lvymagania formalne,
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3)    propozycja podzialu frodk6w finansolvych na poszczeg61ne oferty.
8.    Komisja dokonuje oceny oferty na formularzu "Karta oceny oferty,,.
9.     Z prac komisji sporzqdza si? protok6I.
10.  Komisja  przedstawia  Burmistrzowi  Drawska  Pomorskiego  propozycje  podzialu  Srodk6w

finansolvych na realizacj e poszczeg61nych zadah publicznych.
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