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RADY GMINY CZERMIN
z ania _ł:_łłtdQzolł rotru

w sprawie uchwaIenia rocznego Programu wspólpracy Gminy czermin z oĘaDizrcjami
pozarządorvymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań połtku
publicznego na rok 2015.

Na podstawi€ ań.5 us1.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontatiacie (Dz.U. z20l4 r., poz.l7L8, z póżn. zrn') olaz art' 18 ust'2 pkt
l5 ustawy z dnia 8 malca l990r.o samorządzie gmirn1.n(Dz.U. z20|3l poz. 594 zp6żn.zrr|.\

Rada Gminy w czermini€
postanawia' co następuje:

$1.
Uchwala się roczny Program współpBcy Gminy częrmin z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w zakesie realizacji zadań poźł'tku publicznęgo na rok 2015,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

s2.
wykonanie uchwały powięrza się wó-itowi Gminy Czermin.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
s3.
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Program wspólpracy Gminy Czermin z organżacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w zakresie realizacji zadań pożT'tku publicznego na rok 2015

s 1. Postanowienia ogólne

1 ' Program wspófuracy Gminy czermin z olg anizacjani pozuządowymi okeśla ogólne
formy, zasady orcz zakłes współplacy organów samolządowych Gminy Czermin
z organizacjami pozałządowymi prowadzącymi na terenie Gminy działalność
statutową w zakesie odpowiadającym zadaniom ustawow}łn Gminy Czermin.
Definiuje on także priory'tety zadan, których wykonanie wiąe się z udzielenięm
pomocy publicznej realizującym je organizacjom.

2. Ilekoć w niniejszym Ploglamię j€st mowa o:
a) ustawie _ nalęży pŹez to Iozumięć ustawę z dna24klviętnia2003 r. o dŻiałalności

poĄłl_u publicznego i wolontariacie (tj.DŻ.U z 2074 t.' poz,lll8z późn. nl'),
b) uchwale o sporcie _ Lależy plzez to lozumięć Uchwałę Nr V/19/2o11 Rady Gminy

W czerminie z dnia 23 lutego 2011 roku W sprawje określenia Warunków itrybu
finansowania Żadania własnego Gminy czermin W zakresie tworzenia Warunków
sprzyjających rozwojowi spońu,

c) programie _ rozumie się pżez to Progmm wspołplacy Gminy Czermin
z organizacjani pozałządowymi oraz innymi podmiota.rni w zakesie realizacji zadail
poż}tku publicznego na rok 20l5'

d) organiŻacjach pozarządowych _ nalęży plzśzto ro^ltnieć organizacje pozarządowe
omz inne podmioty prowadzące działalność poż}tku publicznego' o któIych mowa
w ań. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 I. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tj.Dz.U zŻ0l4 t., poz.IllłŻpó^' zri.)'

e) dotacji _ należry przezto lozurrieć dotacje w rozumieniu ustawy z dnia2"j slerpnia
2009 r. o finansach publicznych,

0 Grninię - należy plzez to rozumięć Gminę czermin,
g) Ulądzię _ naleiry przez to lonlrrięóUrzĄd Gminy Czermin,
h) Wójcie _ nalezy pĘez to rozumieć wójta Gminy czemin,
i) Radzie - naleŻy Fzez to rozumięć Radę Gminy Czermin
j) konl:ursie _ nalezy prŻez to lozumieć otwarty konkurs ofelt, o którym mowa w ań.1 1

ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności poż}tku publicznego i wolontariacie.

$ 2. Cele Programu

1. Głównym celem proglamu j est skuteczn e dzidarie na flecz poprawy j akości zycia
mieszkańców Gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu gmirurego
z otgarizacjami pozwządowymi dla podnoszeńa ęfekt}vrrości działań
podejmowanych w zaL]ęsie zlecania Iealizacji zadari publicznych'



2. Celem współpracy Gminy z organizacjani poŻarządowymi w zakesie realizacji zadań
poż1.tku publiczrrego w 2015 r. jest lównież włączenie organizacji poza.rządowych do
keowania życia społecznego mieszkańców poprzęz:
_ umacnianie w świadomości społęcznej poczucia odpowiedzialności za siebię

i wspólnotę lokalną
- zwiększenie udziału mięszkańców w twoŹeniu i realizowarriu poliĘki lokalnej,
- wspólną analizę potrzeb i problemów społeczrrości lokalnej ,
- poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

s 3. zasady wśpólpracy

Realizacja progmmu opiera się na zasadach:
a' 

'omocniczości 
oznacza, że GminA zleca realizację zadń publiczrrychzakazdym

razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowarria zadania publicznego,
a plzękaza:]ię rcalizaę:i zadania nie koliduje z zasadą efektyłłrości,

b. suwelenności stron _ omacza' poszanowanie autonomii organizacji pozalządowych
oraz wzajemnie nieingercwanie w spnwy wewnętrŻne'

c. p4!Ę9!$łą oznacza uczestnictlvo orgalizacjipozarządowych w rczeznawaniu
i dęflniowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu,

d' efektwłrości polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków
publicznych, który Żapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu
najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów,

e. uczciwęj konkurencii _ oznacŻą róWne traktowanię \łszystkich podmiotów
ubiegających się o realizację zadania publicznego,

f iawności opiera się na obowiąku informowania organizacji o czynnościach
podejmowanych przez Gminę w zaklesię objętym Programem.

s 4. ZakreŚ przedmiotowy Programu

obszar współpracy Gmińy i organizacji obejmuję sferę zadań publicznych, o Ltórych mowa
w art.4 ust' l ustawy o działalności poż1tku publicznego i o wolontariacie olaz w alt. 7 ust' l
usta\ły z dnia 8 malca 1990 r. o samorządzie gminnym'

Ustala się pńoł4etowe zadania własnę Gminy, które będą zlecane organizacjom
pozaJządowym w 20l5 loku:

1. Upowszecbnianie kultury fizycznęj i sportu
2. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanię polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, ob;.walelskiej i kulturowej
4. Działania na neczosób niepełnosprawnych
5. DziałaIianarzęcz kulhEy, sŹuki, ochiony dóbr kultury i tadycji.

Wójt na podstawie własnego rczeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacj i

pozarządowych może określić w ciągu roku kolejne zadarria i ogłosić otwarte koŃrrsy na ich
realizację przez podmioty prowadzące działalrrość pożyku publicznego'

$ 5. Formy wspólpracy

1. Podstawowe fomy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowyrri obejmują:
a. powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacj i na

fi nansowanie ich realizacji,



b. wspieranie wykonania zadan publicznych poprzez udzielenie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.

$ 6' okres realżacji Programu

Program obowiązuje od 1 stycznia 20l5 roku do 31 grudnia 20l5 roku.

4.

5.

3.

2.

l.

$ 7. sposób realizacji Programu

Zle:anie tealizacji zaAań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te
zadania, które Proglam okeślajako zagadnienia prior}'tetowe i odb1.'u .ię po
pŻeprowadzeniu otwańego koŃursu ofelt , chyba, ze inne przepisy umoziiwiają inny
Ęb zlecania.
otwarte koŃursy ofert ogłaszane sąprzęz wójta i pzeprowadzane zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie, wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi, uchwale o sporcie oraz kompetencjami orga.nó; Gminy.
oryanzaĄe pozałządowe zobowiązane są do złożenia oferty leali zacji źaduia
p1b|1cz19qo n9 formdarzu okeślon}łn w rozporządzeniu Ministra Gbspodarki, Pracy
i Polityk Społecznej z dnia 15 grudnia 201or., w sprawie wzoru oferty i ramow"go
wzoru umowy dotyczącej realizacji zadarria publicznego omz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania @Z'U. z 2011r' Nr 6, poz'25) lub w uchr,ł'ale o sporcie'
orgarrizacja' zobowiązana jest dołączyć do \łniosku oprócz dokumentów wikazanych
w rozporządzeniu lub w uchwale o sporcie inne dokumenty ol(eślone
w szczegółowyrn ogłoszeniu o koŃursię.
Na wniosek organizacji pozarządowej zlecenle rcalizacj| zadania publicznęgo może
nasą)ić z pominięciem otwaltego konkwsu ofen Żcodnie Ż puepisani okeślonrni
w ustawie.

$ 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

Wysokość środków budżetowych planowanych na realizację Progamu, a w szczegóhości na
z|ecante zadń organizacjom pozarządowym' okeśla uchwała budżetowa na 20 l 4 rok'
Na rea.lizację Programu Współpracy w roku 20l5 planowana jest kwota nie mniejsza niż
'I3 000 zł.

3.

4.

1.

$ 9. Sposób oceny rełlizacji programu

Monitoring realizacji współpracy polega na zbieraniu opinii, wnioskóu uwag olt|z
informacji wnoszonych przez podmioty Programu.

Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące lealizacji Programu mogą być zgłaszane na
bieżąpo wójtowi.

Wójt z inicjatywy własnej może pozyskać informacje od podmiotów Programu oraz
referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu na temat jego rcalizacji.

Pracownicy Urzędu współpracując z podmiotami Progmmu w zakesie swoich
właściwości, monitorują realizację Programu i odpowiadają za przeprowadzenie
kontroli Iealizacji zad ań zleconyęh owz plzedkładają locznę spmwozdania Wójtowi.



5. Nie póŹniej niż do 30 kwietria 20l6r., Wójt przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji programu.

$ l0. Sposób tworzenia Programu

Program Współpracy tworzony jest w kilku etapach:

a. przygotowanie projektu Progmmu na bazie Programu współpracy na 2014 rok'
b' skierowarrie projektu do wójta, który zatwierdz^ go i kieruje do konsultacji

z otganizacjami pozarządorłymi 
'c, rozpatrzenie uwag i opinii złoŹonych przez organizacje pozatządowe podczas

konsultacji,
d. pfzedłożenie Radzie Gminy projektu Programrr,

e. umieszczenie uchwalonego Programu na stronie intemetowej Urzędu w Biulętynie
lnformacji Publicznej .

s 11. Komisja konkursowa - tryb powolywania i zaŚady dzialani'

l. Komisja Konkursowa powoł''wanajest zalządzeniem wójta w celu oceny ofeń
złoŹonych pŻez organizacje pozarządowe i inne organizacje poŻ}tku publicznego
w ramach otwańych konkursów ofeń.

2' w skład Końisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnęgo oraz

osoby reprezęntujące organizacje pozarządowe i podmioty uplawnione do
prowadzenia działalności poą'tku publicznego (z wylączeniem osób replezęntujących
podmioty biorące udział w konkursie). Dopuszcza się również udział _ z głosem

doradczym _ ekspertów' czyli osoby posiadające wiedzę specj alistyczną w dziedzinię,
w której ogłoszony został konkurs.

3. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty \łymienione w art. 3 ust. 3' jeżeli żadna organizacja nje

wskaże osób do składu Komisji KoŃursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału
w pracach Komisji Konkursowe;.

4. Komisja Konkursowa przy lozpatrywaniu ofeń|
- ocenia moŹliwość realizacji zadana'
_ ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania' w tym w odniesieńu do

zakresu rzeczowego zadania,
_ uwzględnia w}sokość środków publicznych przęznaczonych na lealizację zadania,

- ocenia ploponowanąjakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale

których ofelent będzie realizował zadanie publiczne,
- uwzględnia planowan y przez ofereŃa udział śIodków własnych lub środków
pochodzących z irrrrych źródeł na realizację zadania,
_ uwzględnia analizę i ocęnę realizacji zleconych zadań publicznych w pŹypadku
oferenta, który w lalach popŹednich Iealizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod

uwagę rzętelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na len cel

śIodków.
5' Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane ofeńy. Plotokół zawierający

\łskazania i rekomen dację dolyczącąprzyznania środków finansowych Komisja
przedkłada wójtowi '

6. becyzję o udzieleniu zlecenia zadania olaz dofinansowalriu podejmuje wójt po

zapóznaniu się z protokołem Komicji Konkursowej. od decyzji Wójta nie przysługuje

odwołanie.


