
WÓJT GMINY
MIRZEC ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2017

WÓJTA GMINY MIRZEC
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznyclt projektu uchwały w sprawie zmiany RocZllego
Programu Współpracy Gminy Mirzec Z organizacjami pozarządowymi i b"'ymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku [lublicznego na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. I ustm,'y z dnia S marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
20i6r. poz. 446, z późno zm.) oraz uchwały Nr XV/S5/20ii Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada
20iir. w sprmvie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi ipodmiotami o
których mowa wart. 3 ust. 3 ustmvy z dnia 23 kwielllia 2003 o dziala/ności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prmva miejscowego li' dziedzinach dotyczących działa/ności
statll/owej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 20i2r. poz. i46),

zarządzam co następuje:

Ogłaszam konsultacje spoleczne projektu uchwały, który stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

~ 2.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20031. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
przedmiocie konsultowanego projektu uchwały.

p.

Konsultacje trwają w dniach 21.09.2017 r. do 04.10.20171.

~ 4.

Przeprowadzenie konsultacj i nastąpi w sposób pisemnego wyrażenia opinii i uwag. Pisemną
opinię w sprawie poddanej konsultacjom można przesIać drogą pocztową, na adres: Urząd Gminy w
Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
ug_mirzec@poczta.onet.pl albo dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu.

~ 5.

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierza się Sekretarzowi Gminy Mirzec.

~ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na BlP, stronie internetowej
www.mirzec.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mircu.
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Załącznik do Zarządzenie Nr 0050.68.2017
Wójta Gminy Mirzec

z dnia 20 września 2017 r.

PROJEKT UCHWALA Nr ..... ./ .... 2017

RADY GMINY W MIRCU

z dnia •........... 2017r.

w sprawie Zmiany Rocznego Programu WspółpracyGminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi i
innymipodmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2016r. poz. 446, z późno zm. ) oraz art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817, z późno zm.), po
przeprowadzonych konsultacjach, uchwala się co następuje:

W załączniku do Uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w
sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami o których mowa IV art. 3 ust 3 ustawy o dzia/alności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017r. "wprowadza się następujące zmiany:

I) W S 7 dodaje się pkt V w brzmieniu:

Lp. Obszar priorytetowy Proponowane zadania do realizacji

V Pomoc społeczna Wsparcie zorganizowania pomocy żywnościowej dla

mieszkańców gminy Mirzec znajdujących się w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób.

2) W S 9 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

" 5) obszar priorytetowy V-kwota 4 000 zł."

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

S 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały

Gmina Mirzec regularnie wspiera mieszkańców Gminny Mirzec będących w trudnej sytuacji
życiowej poprzez pomoc rzeczową polegającą na przekazywaniu żywnoscl. Z analizy
przeprowadzonej przez GOPS w Mircu wynika ,że liczba beneficjentów uprawionych do bezpłatnego
otrzymania żywności wynosi niespełna 500 osób, co też generuje znaczne koszty przewyższające
możliwość powierzenia przez gminę niniejszego zadania publicznego organizacji pozarządowej
zgodnie z art. art. 19a ust 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołany
zapis mówi o przyznaniu środków przez gminę dla ngo do 20% planowanych w roku budżetowym,
środków dla organizacji pozarządowych. Dłatego w przypadku gminy Mirzec maksymalny pułap
udzielenia zamówienia / wsparcia! NGO z pominięciem procedury konkursowej wynosi 2400 PLN.
Z przeprowadzonych analiz dotyczących szacowania kosztów pozyskana i przekazania nieodpłatnie
w/w liczbie mieszkańcom gminy Mirzec - żywności oraz wykazanie odpowiednich rezultatów _
wsparcie zadania w pominięciem procedury konkursowej byłoby niewystarczające.
Dlatego zachodzi uzasadniona potrzeba dodania do rocznego programu współpracy z NGO nowego
obszaru priorytetowego: pomoc społeczna z odpowiednim zaplanowaniem środków budżetowych w
ramach przedmiotowego Programu oraz w konsekwencji ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
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