
UCHWAŁA NR XXVI/186/16
RADY GMINY WODYNIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrumentu 
współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 5 ust 2 pkt 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), uchwały Nr XXIV/170/16 
Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 
Wodynie 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 na 2017 rok, po konsultacjach z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, Rada Gminy Wodynie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Powołuje się Fundusz Wkładów Własnych jako instrument współpracy Gminy Wodynie z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Regulamin 
Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Wodynie z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/186/16

Rady Gminy Wodynie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Program funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Wodynie z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w załączniku jest mowa o:

- „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.),

- „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program funkcjonowania Funduszu 
Wkładów Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

- „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Wodynie,

- „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

- „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze. zm.),

- „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.

- „programie współpracy” rozumie się roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, wprowadzony uchwałą Nr XXIV/170/16 Rady 
Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 
Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

- „Funduszu Wkładów Własnych” – rozumie się niniejszy Program funkcjonowania Funduszu Wkładów 
Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2017.

- „środkach pozabudżetowych” – rozumie się przez środki finansowe pochodzące z funduszy:

a) Unii Europejskiej,

b) strukturalnych,

c) innych państw i organizacji międzynarodowych,

d) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,

e) podmiotów komercyjnych,

f) administracji centralnej.

Do środków pozabudżetowych nie zalicza się środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy.

§ 2. Cele Funduszu Wkładów Własnych.

1. Gmina będzie wspierać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z 
innych niż budżet Gminy źródeł finansowania co jest celem głównym Funduszu Wkładów Własnych.
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2. Fundusz Wkładów Własnych ma na celu dofinansowanie projektów skierowanych do mieszkańców Gminy i 
służących realizacji zadań publicznych w Gminie, w ramach dziedzin wymienionych w § 7 programu oraz objętych 
konkursem zewnętrznej instytucji grantodawczej. W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które 
podmioty pozyskały lub są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

§ 3. Zakres przedmiotowy i formy współpracy.

1. Zakres przedmiotowy i formy współpracy określone są w § 5, 6, 7 i 19 programu współpracy.

2. Współpraca odbywa się w formie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów 
współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, a służące realizacji zadań publicznych Gminy.

3. Wsparcie zadań realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków, o 
których mowa w ust. 2, wraz z przekazaniem na ten cel dotacji, może być udzielone w przypadku realizacji przez 
nie zadań z obszarów  o których mowa w § 5 i 19 programu współpracy.

§ 4. Podmioty współpracy.

Podmioty współpracy są:

1. Rada Gminy i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz priorytetów w 
obszarze współpracy.

2. Wójt Gminy – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy.

3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy, bez względu na ich 
siedzibę.

§ 5. Zasady współpracy.

Zasady współpracy określa § 4 programu współpracy.

§ 6. Instrumenty współpracy.

1. Pomoc Gminy obejmować będzie:

a) informowanie o źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

b) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.

§ 7. Okres i sposób realizacji.

1. Okres realizacji Funduszu Wkładów Własnych: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2. Gmina może prowadzić otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców 
Gminy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 
w trybie przewidzianym ustawą.

4. Oferenci mają prawo składać wnioski w sposób ciągły do 15 dnia każdego miesiąca nie później jednak niż 
do 15 września 2017r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu będzie odbywać się w sposób ciągły każdorazowo po wpłynięciu ofert w 
wyznaczonych w pkt. 4 terminach, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten konkurs. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert w danym miesiącu.

6. Konkursy dotyczące zadań publicznych ogłasza Wójt Gminy.

7. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 
rok 2017.

§ 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Funduszu Wkładów Własnych.

Na realizację Funduszu Wkładów Własnych przeznacza się środki w wysokości 10 000 zł.

§ 9. Sposób oceny realizacji Funduszu Wkładów Własnych.

Sposób oceny realizacji Funduszu Wkładów Własnych określa § 23 programu współpracy.

§ 10. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert.
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Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 
ofert określa Rozdział 12 programu współpracy.

§ 11. Zasady przyznawania dotacji.

1. Oferta, która otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy, nie może być przedmiotem wniosku o 
dofinansowanie realizacji zadania publicznego na wkład własny.

2. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: bieżące funkcjonowanie organizacji, zakup 
wyposażenia lokali organizacji, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.

3. Podmiot zobowiązany jest przedstawić potwierdzoną kopię wniosku o dotację ze środków zewnętrznych.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa 
zawarta pomiędzy wyłonionym podmiotem a Gminą.

5. W przypadku, gdy podmiot nie otrzymał jeszcze decyzji zewnętrznej instytucji grantodawczej o 
dofinansowaniu realizacji projektu, dotacja z budżetu Gminy zostaje przyznana warunkowo.

6. Dotacja z budżetu Gminy zostanie przekazana na konto podmiotu po przedstawieniu umowy wskazującej na 
posiadanie pozostałej części kwoty na realizację zadania.

7. Procentowy udział dotacji z budżetu Gminy w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej 
niż 25%. W razie przekroczenia wspomnianego progu dotacja nie może być przyznana.

8. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza 
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość 
zmniejszenia wielkości wnioskowanego dofinansowania.
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