UCHWAŁA Nr LXIV/567/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 listopada 2018 r.
sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z
późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Karczew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723 i 1365

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w ustawie, na zasadach określonych w
załączniku do uchwały.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁACZNIK do
UCHWAŁY Nr LXIV/567/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 listopada 2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KARCZEW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019
§ 1. Podstawą programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019 zwanego dalej „Programem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niniejszy program jest
wyrazem polityki władz Gminy Karczew wobec organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mającej na uwadze wspieranie ich inicjatyw i
działań oraz zapewnienie im na terenie Gminy Karczew jak najlepszych warunków
funkcjonowania.
§ 2. 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) podmiotach Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) Programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Karczew z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Karczewie;
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Karczewa;
6) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne
Gminy Karczew;
7) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Karczew.
2. Współpraca z podmiotami programu obejmuje zadania o zasięgu lokalnym i opiera
się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
§ 3. 1. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego,
jego udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Gminą Karczew a organizacjami pozarządowymi, a także poprzez
stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi aktywności społecznej mieszkańców.
2. Celami szczegółowymi programu są:
1) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
2) aktywizacja społeczności lokalnej;

3) wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych;
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
5) zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Karczew;
6) podniesienie bezpieczeństwa publicznego;
7) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych;
8) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy;
10) rozwijanie samorządności i edukacji obywatelskiej;
11) promowanie współpracy, w tym w relacjach pomiędzy Gminą Karczew a jej
mieszkańcami.
§ 4. Gmina Karczew wraz z podmiotami programu podejmować będzie następujące
działania:
1) na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
3) na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych;
4) na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6) na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
7) wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
9) na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
10) na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;
11) na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12) działania na rzecz innych zadań wynikających z ofert złożonych przez organizacje w
trybie określonym w art. 19a ustawy.
§ 5. Współpraca Gminy Karczew z podmiotami programu odbywa się w szczególności
w formach:
1) zlecania podmiotom programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w
ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z podmiotami programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o
których mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego w przypadku ich
utworzenia;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli podmiotów programu oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umów partnerstwa, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy.

§ 6. Współpraca Gminy Karczew z podmiotami programu obejmować będzie
następujące priorytetowe zadania publiczne:
1) w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) pomoc w szkoleniu sportowym i przygotowanie do rozgrywek;
b) wspieranie rozwoju i uzdolnień sportowych;
c) upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców;
d) organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i
seniorów z terenu miasta i gminy Karczew;
e) wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe;
2) w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego:
a) współdziałanie w zakresie organizacji akcji przeciwdziałania i usuwaniu skutków klęsk
żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
3) w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności:
a) szkolenie w ramach ratownictwa wodnego;
b) organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkom w zbiornikach
wodnych, akwenach i rzekach znajdujących się na terenie Gminy Karczew;
c) zapobieganie utonięciom osób kąpiących się w zbiornikach wodnych, akwenach i
rzekach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Karczew;
d) podniesienie poziomu prewencji;
e) rekultywacja akwenów wodnych znajdujących się na terenie Gminy Karczew, prace
proekologiczne z młodzieżą;
4) w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym:
a) organizowanie opieki wychowawczej dla dzieci;
b) organizowanie pomocy dzieciom w nauce;
c) organizacja czasu wolnego dzieci poprzez organizowanie zabaw i zajęć sportowych;
d) organizowanie zajęć dla dzieci pozwalających rozwijać ich zainteresowania i
umiejętności;
e) organizowanie
zajęć
socjoterapeutycznych,
terapeutycznych, korekcyjnych,
kompensacyjnych, psychologicznych, psychoprofilaktycznych dla dzieci (terapia
pedagogiczna, psychologiczna i socjoterapia);
5) w dziedzinie działalności charytatywnej:
a) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
b) organizacja integracyjnych turniejów środowiskowych dla dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących;
c) udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin
dysfunkcyjnych i potrzebujących w formie paczek żywnościowych i świątecznych;
d) organizacja gier i zabaw o charakterze profilaktycznym, rekreacyjnym i sportowym;
6) w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie i powierzanie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i
wychowania;
b) wspieranie i powierzanie organizacji ciekawych konkursów edukacyjnych;
c) wspieranie i powierzanie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania;

7) w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) propagowanie folkloru i kultury polskiej;
b) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta i Gminy Karczew, regionu i kraju oraz
pamięci o wydarzeniach historycznych;
c) tworzenie warunków do integracji środowiskowej i integracji międzypokoleniowej;
d) pielęgnowanie kultury regionalnej;
e) organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Karczew, w tym: warsztatów,
pikników, konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw,
festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów,
warsztatów, konferencji;
8) w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów oraz innych
imprez o tematyce gospodarczej;
b) promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Miasta i Gminy
Karczew;
c) zachęcenie społeczeństwa lokalnego do aktywnego udziału w zorganizowanej imprezie
kulturowej;
9) w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej:
a) wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną;
b) organizacja spotkań ze specjalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i leczeniem
chorób;
c) organizacja warsztatów psychologicznych;
10) w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych;
b) prowadzenie działań psychoedukacyjnych;
c) organizowanie i rozwijanie różnych form wsparcia.
§ 7. Program Gminy Karczew z podmiotami programu obejmuje rok kalendarzowy i
tym samym rok budżetowy 2019.
§ 8. Program realizowany będzie poprzez:
1) zlecanie podmiotom Programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub ich wspieranie;
2) udostępnianie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali Gminy Karczew
na spotkania, konferencje, szkolenia;
3) pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów zewnętrznych;
4) zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Karczewie;
5) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
6) umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie miejskich i gminnych obiektów
sportowych (np. stadionu, boisk szkolnych);
7) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w
celu zharmonizowania tych kierunków;
8) współpracę na zasadach określonych w § 2 ust. 2 Programu.

§ 9. 1. Planowana wysokość środków finansowych na realizację Programu wynosi
491 000, 00 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych zadań objętych
Programem w ramach kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaną szczegółowo
określone przez Radę Miejską w Karczewie w uchwale budżetowej na rok 2019.
2. Burmistrz Karczewa ma możliwość przeznaczenia dodatkowych środków
finansowych na realizację rocznego programu współpracy w przypadku zaistnienia
dodatkowych potrzeb.
§ 10. 1. Burmistrz Karczewa dokonuje oceny realizacji zadania wspieranego lub
powierzonego podmiotowi Programu na zasadach określonych w ustawie.
2. Nie później niż do dnia 31 maja 2020 roku Burmistrz Karczewa przedłoży Radzie
Miejskiej w Karczewie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2019, z
uwzględnieniem:
1) liczby zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert;
2) liczby ofert złożonych w konkursach;
3) liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego;
4) łącznej kwoty dotacji przekazanej podmiotom Programu;
5) łącznej kwoty dotacji niewykorzystanej przez podmioty Programu i wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem;
6) liczby podmiotów programu, którym udzielono dotacji.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2019 zostanie zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie.
§ 11. Program Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019 utworzony został na bazie projektu, który to został przekazany do konsultacji
podmiotom programu funkcjonującym na terenie Gminy Karczew. Projekt Programu został
zamieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi i wnioski
zainteresowane podmioty mogły składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańców
w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
§ 12. 1. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Burmistrza Karczewa w
celu opiniowania ofert złożonych przez podmioty Programu w ramach ogłoszonych otwartych
konkursów ofert.
2 W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby
wskazane przez podmioty Programu, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty
programu biorące udział w konkursie.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot Programu;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot Programu
będzie realizował zadanie publiczne;
4) planowany przez podmiot programu udział środków finansowych własnych lub/i środków

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
§ 13. 1. Dofinansowanie realizacji zadań publicznych prowadzonych przez podmioty
programu przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Gminy Karczew.
2. W roku 2019 określa się minimalny wkład środków własnych, innych niż dotacja
Gminy Karczew w realizację zadania, w wysokości 1% wartości zadania.
3. Warunkiem zlecania przez Gminę Karczew podmiotom Programu zadań
publicznych oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej
umowy pod rygorem nieważności.
4. Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
1) budowę i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej;
2) pokrywanie deficytu działalności organizacji;
3) wsteczne finansowanie projektów;
4) opłaty bankowe i pocztowe;
5) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania;
6) wydatki inwestycyjne;
7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
8) działalność polityczną lub religijną.
5. Podmiot Programu może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania
publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez
organy administracji publicznej.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

