
Uchwala Nr VV22l2011
Rady Gminy w Czerninie

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu wsŃłFacy Gminy Czemin z organizacjami pozarządoq,ni
na 201 I rok"

Na podstawie art.18 ust.z pkt'ls ustawy z dnia 9 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142, poz.l!9t z późn.zm) ań'5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r o działalności pozytku publicznego i o wolontadacie (tekstjednolity Dz. U. z 20l0r. Nr
234' poz.l536 ) Rada Gminy w Czerminie uchwala ,,Programu wspóbracy Gminy czermin z
olganizacjami pozarządowymi na 20l1 rok'.'
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Postanowi€Dia opólne

l. Roczny Program WsŃłpracy okeśla formy, zasady i zakres wspólpracy organów

samorządowych Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi, a takfe prior}tery

zadań publicznych' których realizacja zwięena będzie z udzieleniem pomocy

publicznej. szczegółowe warunki realizacji zadań zostanąokręślone w ogloszeniu

ot\ł"ńego konkwsu ofert na wsparcie realizacj i zadan.

2. Ilekroć w niniejszym Plogramie jest mowa o:

a) ustawie - rozumie się pżez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

poZyku publicznego i o wolontariacie.

b) orgarrizacjach . rozumic się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o

których mowa w art. 3 ust. 3 uŚawy z dnią 24 kwietnia 2003 roku o działalności

poż)tku pubIicznego i o wolontariacie.

c) programie - rozumie się przez to '.Rocaty Program współpracy na rok 20l l Gminy

Czermin z organizacjami pozarządowymi' osobami prawnymi i jednostkami

organizacyjnymi działającymi m podstawie przepisów o stosunku Panstwa do

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosuŃu Paristwa do innych

kościołów i związków wyzraniowych oraz o gwamncjach wolności sumienia i

wyznania' jeżeli ich cele statutowe obejmująprowadzenie dziatalności poż},tku

publicztego i ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terJ'torialnego''.
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Celami Rocznego Programu WspóĘracy będą przędę wszystkim;

a) wzrnocnienie r'otencjału organizacji.

b) rozwijanie pannerstwa publiczno . społecznego,

c) wspieranię inicjatlł, nowatoNkich pomyslów i rozwiązali zwiększających
świadomość społeczeństwa ob}ryatelskiego.

1. cel główny

Celem głównym programu jest budot.ł'anie i umacniane partnerstwa pomiędry samorządęm a
olganizacj ami pozalządow]mi '

2. cele szczegółowe

Celami szczegółowymi plo8lamu są:
. poprawajakości z1cia' poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy
Czemin,

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne'
. prezentącja dorobku sełlora i promowanie jego osiągnięć,
. wzrnocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
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l. obszar współpracy Gminy Czermin z organizacjami obejmuje sfeĘ zadań publicznych, o
których mowa w ań. 4 ust. l ustawy.

2. Jako zadania pńorytetowe sarnorządu gnritmego w roku 20l l okrcśla się zadania z zaklesu:
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej' ob}'\łatelskięj i kulturowej, ochrona dziedźctwa ku|furowego,
b) ochrony i promocji zdrowia,

c) działania na rzecz osób niep€łnosprawnych

d)przeciwdziałania patologiom społecznym'

e) kajoznawstwa onz ł}locąmku dzieci i młodzięży,

0 nauki. edukacji. oświaty i wychowania'

g) promocji grniny w tym osiągnięć jej mieszkańców,

h) upowszechniania kulfury fizycznej i spońu,



3. Wójt Gminy może na wniosek podmiotu programu' rozszeŻyć listę realizowanych zadań

po zasięgnięciu opinii Komisji oświaty, Spońu i Spraw Socjalnych.
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współpraca Gminy cz€min z olganizacjami opiera się na zasadach:

a)pomocniczości

b) suwercnności stron

c) parherstwa

d)efeĘ,wności

e)uczciwej konkur€ncj i

Djawności.
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1. Zlecenie realizacji zadań Gminy czermin organizacjom odb1rła się poprzez:

a)powierzenie wykonania zadali publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanię

ich realizacji,

b)wspieranie wykonyr'vania zadań publicznych popzez udzieleńe dotacji na

dofi nansowanie ich realizacji

2. Wzajemne informowanie się o plano\łanych kieruŃach działalności i współdziałania w

celu zharmonizowanie tych kienmków odbywa się poprzez przekaznłanie przez

organizacje informacji o przewidywanych lub rea.lizowanych w 201 I roku zadaniach sfery

publicznej, krórych realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z

prognmu.

3. Udzielanie wsparcię, w szczególności w zakresie:

a) pomocy prz1 orgmizowaniu spotkań otwańych przez organizacje, których tematyka wiąże

się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków

tecbnicznych, itp.

b) pomocy w pozyskiwaniu środków linansowych na realizację zadań publicznych z innych

zródeł niż dotacja Gminy

c) nieodpłatnego udostępnięnia materiałów związanych ze wspieraniem oraz

powierzaniem realizacji zadan publicznych, których realizacja odb}'vr'a się w dtodze

koŃursu ofen.
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Gmina Czermin realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami Fo.iładzącymi

działalność poż},tku publicznego na podstawie rocznego programu współplący i działada te

obejmują rok kalendarzowy 20l 1.
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Realizacja pmgramu następuje w formach przewidzianych w ustawie.

Zlecenie rea|izacji zadan o których mowa w $ 3 może mieć formy :

a/ powierzenia wykonania zadań publicznych wlaz z udzieleniem dotacji, b/

wspierania zadań, wraz z udzielenięm dotacji na dofinansowanie ich realizacj i'
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1. wspieranie Ędź powierzanie zadań publicznych odb1rr,a się po przeprowadzeniu

otwartego konkursu,

2. ogłaszajqp otwarty konkurs w celu realizacji zadari publicznych podmiotom programu,

wójt Gminy zamieszcza informację o konkursie w :

a/ w Biuletlnie Informacji Publicznej,

b/ na r8blicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

c/ na stronie intemetowej Gminy Czermin.

3. Udzięlenie dotacji z budżefu gniny następuje na podstawie umowy zgodnie z wzorem

okeślonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 gnrdnia

20lor w sprawie wzoru oferty i ramowego wzolu umowy dotyczących realizacji zadania

publicznego oraz wzolu z wykonania tęgo zadania (Dz. U. z 20l11. Nr ó, poz. 25)
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Gmina czermin współpBcuję z olganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami poż)4ku

publicznęgo w mmach uchwalonego rocznego plogramu współpracy na rok 2011. wysokość

środków finansowych przeznaczonych na realizację zadali objętych programem okeśla

uchwała budżetowa na 201l rok.
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Gmina Czermin w trakcie wykonywania zada aprzezoryani"Ąe pozarządowe oraz

podmioty wymienione w ań.3 ust.3 ,,Usta\ły. sprawuję kontrolę prawidłowości

wykonywania zadania, w tym wydatkowenia przekazanych na realizację celu środków

finansowych.

wójt Gminy spnwuję kontrolę mer,.toryczną i finansowąnad realizacją zadań publicznych

przez podmioty programu popŹez :

a/ kontrolę i ocęnę re a\\z'zrji 7adalia, a w uczególności efektywności, rzetelności i jakości

wykonania zadanią prawidłowości wykorzystania środków, zasadności wydatkowanych

środków, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach

umowy, b/ wizytowanie podmiotów programu , oceny stanu i sposobu realizacji zleconych

zadń, c/ analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty programu rozliczeń i

sprawozdań, d/egzekwowanię od podmiotu proglamu wyjaśnień, żądania zwrotu

środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową
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Prcgram wsŃtpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi dziatalność pożytku publicznego na 20l l r. utworzony zostal na

bazie projektu programu, ldóry to konsultowany był z mieszkancami a takŹe z organizacjami

pozarządowymi olaz podmiotami w)'rnienionymi w art.3 ust.3 ,'Ustawy.' funkcjonującymi na

terenie gminy.

Projekt programu zamieszczany j€st na tablicy ogłoszeń oraz na st[onie intemetowej Urzędu:

ww]łśz9!!!!!!.p!. w zakladce Al:tualności.



Mieszkancy gminy informowani są w dro&e ogloszeń i na stonie BlP o działaniach

realizowanych wspólnie przez sektor samorządoły, jak i pozarządowy. współpraca

finansowa pomiędzy Gminą Czermin a organizacjami prowadzącymi działalność poĄ4ku

publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w ,,Ustawie.' odb1wa się każdonzowo

po podpisaniu umów i upŹednim przystą)ieniu do koŃursu na wykonanie lub zlecenie zadań

publ icznych, ogłoszo rty rn pt zez U r ząd.
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W celu opiniowania złożanych ofert zar7Ądzęniem wójta Gminy czermin' powotywanajest

Komisja Konkursowa.

1' W sk,ład komisji wchodzą:

1/ Przedstawiciele organu wykonawczego,

2/ Reprezentant organizacji pozarządowych lub podmiotów ymienionych w ań'3 ust. 3 z

wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w ań. 3 ust. 3 bio!ące udział w konkursie.

2.w skład komisji mogą ńwnież zasiadać, z głosęm doradcz}'rn, osoby posiadającę

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakręs zadań publicznych, których

konkurs dotyczy.

3. Komisja konkursową działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości.

suwerenności stroą partrrelstwa, ęfęktywności' uczciwęj koŃuręncji i jawności. Komisja

w trybie konkursowym' a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie rnałych zleceń

dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

4. Komisja koŃursowa przy rozpatryłaniu ofeft:

. ocęnia możliwość realizaaji zadania przez orgalllzĄe pozarządową podmioty

wymienione w ań.3 ust. 3 ,,Ustawy., oraz jednos&i organizacyjne podległe organom

administracji publicanej lub przez nie nadzorowane;

ocenia prz€dstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania' w tym w odniesieńu do

zakesu rzeczowego zadania;

uwzględnia wysokośó środków publicznych pżeznaczonych na Ie alizację zadania]'

ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób pvy udziale,

których wnioskodawca będzie realizował zadanię publiczne;



- uwzględnia planowany przęz organiz8cję pozarządo\łą lub podmioty wymienionę w

art.3 ust. 3 ,,Ustawy'. udział środków własnych lub środków pochodzących z imych

źródeł na realizację zadania publicznego;

- uwzględnia planowany pĘ€z organizację pozarządową lub podmioty wymienione w

ań.3 ust.3 ''Ustawy'. wkład rzeczowy, osobowy, w tyrn świadczenia wolontaliuszy i

gacę społecznączłonków;

. urłzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku

organizacji pozarz4dowej lub podmiotów wymienionych w a!t.3 ust.3 ,,Ustalły.', które

w latach poprzednich realizowaty zlecone zadania publiczne' biorąp pod uwagę

r,etelność i terminowość oraz sposób rozliczenia ofz)'rnanych na tęn cel środków'

5. o środki w ramach wspótpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadząpe

dzi8lalność dla mieszkańów Gminy Czermin, któr€ z8spakajają ich ważne potrzęby.

Podstewowym kryterium decydujqpym o udzielaniu ptz€z gn nę wsparcia dla organizacji
jęst działalność na rz€cz Gminy Czermin ijej mieszkariców.
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wójt Gminy przedkladać Ędzie nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego rokrĄ organowi
stanowiącłrnujednostki s8morządu terytolialncgo sprewozdanie z rcalizacji programu
vspółPracy za rok poprzedni.
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Wykonanie uchwały powierza się wójtowi cminy Czermin.
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Nadzór nad wykonaniem uchwĄ powierza się Komisji oświaty, spońu i spraw socjalnych.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Czermin.


