UCHWAŁA NR LVIII-148/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia11 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi
na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), o nazwie „Program współpracy Gminy Wołomin
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
(-)
Leszek Czarzasty
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przyjęcia
pozarządowymi na 2019 rok

programu

współpracy

Gminy

Wołomin

z organizacjami

Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stanowi wypełnienie
obowiązku Gminy wynikającego z zapisu art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Układ treści programu współpracy
Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, jest zgodny z wytycznymi zawartymi w art. 5a
ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, który określa co następuje:
„Roczny program współpracy z organizacjami
w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

pozarządowymi

oraz podmiotami

wymienionymi

1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert”.
Program reguluje finansową i pozafinansową współpracę z organizacjami działającymi w sferze pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców z terenu gminy Wołomin, określa cele, zasady, formy i zakres współpracy
gminy Wołomin z trzecim sektorem oraz zawiera zadania priorytetowe dla gminy Wołomin, które zaplanowane
zostały na 2019 rok do realizacji przy pomocy organizacji pozarządowych.
Projekt programu powstał w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych oraz w wyniku analizy wniosków
wpływających od organizacji działających w sferze pożytku publicznego o planowanych przedsięwzięciach
w 2019 roku. Komunikat o możliwości wzięcia udziału w tworzeniu projektu programu wraz
z harmonogramem prac nad projektem programu oraz z drukiem formularza propozycji składanych do projektu
programu, został przekazany do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie zamieszczone w lipcu 2018 r.,
na stronie internetowej Urzędu www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie/Aktualności
oraz został wysłany drogą elektroniczną do organizacji wpisanych do prowadzonej przez Wydział Polityki
Społecznej, Sportu i Edukacji Bazy podmiotów sektora pozarządowego. Propozycje do projektu programu
można było składać do 14 sierpnia br., i do tego czasu nie wpłynęła żadna propozycja.
Przedstawienie Radzie Miejskiej w Wołominie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, poprzedzone zostało konsultacjami
przeprowadzonymi zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa
miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego. Zgodnie z procedurą określoną
w wyżej cytowanej Uchwale oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 271/2018 Burmistrza Wołomina z dnia
05.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji, w dniach od 7 do 24 września 2018 r.
przeprowadzono konsultacje projektu programu gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Konsultacje projektu programu zostało podane do publicznej wiadomości 6 września 2018 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce: Tablice ogłoszeń/ Organizacje pozarządowe oraz na stronie
internetowej www.wolomin.org w zakładce: NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami
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pozarządowymi/Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego/Konsultacje 2019 rok. Projekt programu był
również udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.
Uwagi do projektu programu można było zgłaszać do dnia 24 września 2018 r. do godz. 13.00, na adres email: dialog@wolomin.org. W tym trybie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu.
Projekt programu był również poddany uzgodnieniem wewnętrznym z komórkami organizacyjnymi
i jednostkami organizacyjnymi urzędu. Wydział Ochrony Środowiska zaplanował współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach,
którego będą realizowane zadania pt.: Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach „Zielone Klasy
i Zielone Grupy 2019”.
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu imprez
sportowych, będą realizowane w ramach zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie
przy udziale klubów sportowych i organizacji pozarządowych z nim współpracujących. W ramach Wydziału
Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji realizowane będą:
1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży:
2. Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej.
Wspólna realizacja zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi ma pozytywne skutki społeczno gospodarcze i dobry odbiór ze strony mieszkańców. Katalog usług publicznych objętych przedmiotowym
programem odpowiada na potrzeby mieszkańców przez co niejednokrotnie ułatwia im codzienne życie.
Otwarcie administracji publicznej na współpracę z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego znajduje
uzasadnienie zarówno w konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, jak i w licznych dokumentach strategicznych
przyjętych przez rząd. Jest także odpowiedzią na coraz silniej akcentowaną społeczną potrzebę uczestnictwa
w procesach decyzyjnych. Powstałe w ostatnich latach rządowe dokumenty strategiczne silnie akcentują
konieczność powstawania mechanizmów, które pozwolą na realne wzmocnienie procesów partycypacji
publicznej i kontroli społecznej.
Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077, późn. zm.), do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy sporządzany jest projekt
uchwały budżetowej Gminy Wołomin zawierający dane m.in. o wysokości środków planowanych na realizację
przedmiotowego programu. W 2019 roku na realizację programu planuje się przeznaczyć kwotę
1 553 000,00 złotych.
Na realizację uchwały zabezpieczono środki finansowe w projekcie budżetu Gminy Wołomin na rok 2019,
w kwotach i klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
1) Dz. 630 Rozdz. 63003 § 2360

5 000,00 zł

2) Dz. 851 Rozdz. 85149 § 2360

15 000,00 zł

3) Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2360

66 000,00 zł

4) Dz. 853 Rozdz. 85311 § 2360

194 000,00 zł

5) Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2360

208 000,00 zł

6) Dz. 854 Rozdz. 85412 § 2360

110 000,00 zł

7) Dz. 854 Rozdz. 85418 § 2360

45 000,00 zł

8) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2360

50 000,00 zł

9) Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2360

60 000,00 zł

10) Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360

800 000,00 zł

Aktualnie obowiązujący program współpracy z organizacjami pozarządowymi obowiązuje do 31 grudnia
2018 roku. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedmiotowa
uchwała winna być podjęta w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
programu.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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