Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/95/19
Rady Gminy Turek
z dnia 25 listopada 2019 r.

„Program współpracy Gminy Turek
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
§1
1. „Program współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok” określa formy, zasady i zakres współpracy
organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.);
2) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz osoby
prawne, jednostki organizacyjne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
3) programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Turek z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.
3. Obszar współpracy Gminy Turek i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
§2
1. Celem głównym programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy Turek
poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
2. Cele szczegółowe:
1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
2) zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej w
Gminie Turek;
3) wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie
lokalnej wspólnoty;
4) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, a także
realizacji innych działań podejmowanych w celu wzmacniania współpracy między
organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi;
5) otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych;
6) wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw, zarówno indywidualnych mieszkańców jak
i organizacji pozarządowych podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk
dotykających społeczność lokalną,
7) zwiększenie roli Gminy Turek w promocji działań organizacji pozarządowych.

§3
Współpraca Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom
pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest
niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
2) suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów
realizujących program, w granicach przyznanych przez prawo;
3) partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku,
rzetelności i zaufaniu oraz uznaniu równorzędności stron;
4) efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie
określonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz
minimalizacji kosztów z tym związanych;
5) uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich
stron i obiektywnych kryteriach oraz zasadach;
6) jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz
dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach
finansowych, wewnętrznych zmianach itp.
§4
Realizacja programu odbywa się przy udziale organizacji pozarządowych prowadzących
działalność na terenie Gminy Turek.
§5
Zakres współpracy Gminy Turek z organizacjami obejmuje:
1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb
mieszkańców Gminy Turek;
2) współpracę przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu
życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Turek;
3) współpracę przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym
realizację projektów partnerskich;
4) koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach
prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
6) promocję najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje
pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb
mieszkańców Gminy Turek.
§6
Formy współpracy Gminy Turek z organizacjami obejmują:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym na zasadach
określonych w ustawie;
2) udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania, szkolenia, konferencje;
3) wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań;
4) przygotowywanie i realizacja projektów partnerskich finansowanych ze środków
zewnętrznych;
5) realizacja przedsięwzięć z udziałem mieszkańców Gminy Turek poprzez inicjatywę
lokalną;
6) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Urzędem
Gminy Turek, które ubiegają się o dofinansowanie projektów finansowanych z innych
źródeł zewnętrznych;

7) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
8) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego na zasadach
określonych w uchwale Nr XLI/225/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r.
9) wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu wkładów własnych do projektów
realizowanych ze źródeł zewnętrznych.
§7
1. Komunikaty zapraszające do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych
na 2020 rok zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Turek co najmniej raz w roku.
W komunikacie określa się wymogi dla kandydatów na członków komisji konkursowych.
2. Wójt Gminy Turek w formie zarządzenia powołuje komisję konkursową w celu
opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W skład komisji
konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz
przedstawiciele Wójta Gminy Turek. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej
określa Regulamin Pracy Komisji stanowiący załącznik do zarządzenia dotyczącego
powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje
pozarządowe.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Turek po zapoznaniu się z opinią
komisji konkursowej.
§8
Ustala się na rok 2020 dla Gminy Turek następujące zadania priorytetowe
w zakresie:
1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) edukacji, oświaty i wychowania;
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa:
- sportowe szkolenie dzieci i młodzieży,
- wspieranie klubów sportowych w zakresie: realizacji programów szkolenia sportowego,
zakupów sprzętu sportowego, pokrywania kosztów organizowania zawodów sportowych
lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego, finansowania stypendiów sportowych i wynagrodzeń
kadry szkoleniowej,
- organizacja zawodów sportowych i rekreacyjnych,
- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych;
7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
8) ochrony i promocji zdrowia;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności w
dziedzinach dotyczących życia kulturalnego Gminy Turek oraz wspierania przedsięwzięć
kulturalnych promujących Gminę Turek:
- promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną Gminy Turek, osiągnięć
lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i
działań artystycznych dla mieszkańców Gminy Turek,
- organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym – integrujących lokalną społeczność,
- prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich;

11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
- wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców,
- odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze Gminy Turek,
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego:
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców, w
tym głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
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§9
Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
liczby ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych;
liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań
publicznych;
wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Turek na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i
Gminę Turek.
Bieżącym monitoringiem realizacji zadań programu zajmują się właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu Gminy Turek.
§ 10
Zasady konsultowania programu współpracy z organizacjami określone są w uchwale
Nr XLI/225/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia
sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono w formie
bezpośredniego, otwartego spotkania. Organizacje nie zgłosiły żadnych uwag. – zapis po
przeprowadzeniu konsultacji
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację programu w roku 2020
zaplanowano w kwocie 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100).
Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację programu w roku 2020
może ulec zmianie.
Program współpracy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.
Szczegółowy sposób realizacji programu, uwzględniający postanowienia uchwał Rady
Gminy Turek, określa Wójt Gminy Turek.
W sprawach nieuregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa, w tym ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

