
UCHWAŁA Nr .'XI y. /.ę.ł.łłp!5
RADY GMINY CZERMIN
z ania.'*!'.9rYl&d.ł!*............ 2015 r.

rv Śprawie przyjęcia ,,Progranu wspólpracy Gminy Czermin z oĘanizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność połtku publicznego na
rok 2016".

Na podstawię ań' 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożyku
publicznego i o wolontaliacie ( Dz.U' z 20l4t.,poz.lll8 ze zm.) olaz axt'7 ust' l pkt 19 i ań'
18 ust' 2 pld 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2015 r',
poz. l5l5 ze zm.),

Rada Gminy w Czerminie
uchwala, co następuje:

sr.
Przyjmuje się ,'Program współplacy Gminy czermin z organizacjami pozuząĄowymi

olaz podmiotami prowadzącymi działalność poątku publicznego na rok 2016, w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

s2.
wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

s3.
Lchuala rłchodzi \Ą ż)cie Z dniem podjęcia'

PRZEY!'O DN ICZACY
Rudl fi l\ilu-$ (/€rlhinir



Załącanik nr 1 do Uchwały N'.} !y'tQł L łp l 
'Radv cminv CŻemin' 

z dnia .''2ł' q^łd\,{.l g'.''''.'.'zol s,'

Program wspóIpracy Gminy Czerrnin z organŁacjami pozarządo{Tmi oraz podmiotami
prowadzącyrri dzialalność połtku publicznego na rok 201ó.

s 1.PoŚtanowienia ogólne

1' Progam wspóĘracy Gminy Czermin z organzacjamipozrządowymi okeśla ogólne
forr:ty' zasady orazzakłes współpracy olganów samorządowych Gminy Czermin
z otgalizac1ami pozałządowyni prowadzącymi na terenie Gminy działa]ność
statutową w zakesie odpowiadającym zadaniom ustawow)m Gminy Czermin.
Definiuje on także priorytęty zadań, LtóIych wykonanie wiąze się z udzieleniem
pomocy publicznej realizujacyn je organizacjom.

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a' ustawie _ rrależy pżez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o działalności

pożyłku publicznego i wolontaxiacie (tj. Dz.U ' z\olLt. ' poz. 7|l8 ze m),
b. uchwale o sporcie _ r\ależy ptzez to ro4)mieć Uchwałę Nr v/19/201 l Rady Gminy

Czetmin z dnta 23 lutęgo 20 1 l roku w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnęgo Gminy czermin w zakresie tworzenia waluŃów
sprzyj aj ących rozwojowi sportu,

c' programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Czermin
z organizacjasni pozatządowymi oraz bn1łni podmiotami w zakresie realizacji zadali
poż},lku publicznego na rok 20l6.

d. organizacjach pozarządowych na|eży przEzto toz\t\ieó organizacje pozarządowe
olaz inne podmioty prowadzące działalrrość pożytku publicznego' o których mowa
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa.lności poży,tku publicznego
i wolontariacie (tj.Dz .U z 2014 r ', poz]lllz późn. zi1.),

e. dotacji _ nalężT' przez to rozumieć dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych,

f Gminie _ należy pŹez to rozumieó Gminę Czermin'
g. Urzędzie _ nalę{ przez to toz\nnieć Urąd' Gminy Czermin'
h. wójcie _ należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czermin,
i. Radzie _ nalezy pvez to rozumieć Radę Gminy Czermin
j. koŃursie _nalezypĘezto rozumieć otwaxry konkurs ofelt' o L1ółłn mowa wart.l1

ust. 2 i ań. 13 ustawy o działalności poĄłku publicznego i wolontariacie'

S 2.Cele Programu

1. Głównyn celem programu j est skuteczn e działaiie na rŻP.cz poprawy j akości życia
mieszkariców Gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu gmirmego
z organizacjałli pozałządowymi dla podnoszenia efektywności działań
podejmowarrych w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych'

2. celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowyni w zakesie realizacji zadań
poż}'tku publicznego w 2016 r. jest również włączenie organizacji pozarządowych do
keowania życia społecznego mieszkńców poprzez:
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie

i wspólnotę loka]ną,
- zrłiększenie udziału mieszkńców w tworzeniu i realizowaniu polityki.lokalnej,
- wspólną analizę potrzeb i problemów społeczności lokalnej,
- poprawęjakości życia mieszkńców Gminy'



s 3. z.sady wspólpracy

Realizacja Progrumu opiera się na zasadach:
a. Domocniczości _ powierzanie organizacjom pozarządowyn realizacji zadari własnych
b. suwererulości ston _ zachowanie autonomii i nie ingerowaaie w welłnętrzne sprawy

podmiotów prcgrarnu,
c. p@t4ę!!]f;4ą_ oznacza uczęstnictwo olganlzacji pozaftądo*ych w lozeznawaniu

i definiowaniu problemów mięszkańców, oraz w ich rozwiązyrvaniu'
d. ęfekwwności _ osiąganię możliwie najlepszych efektów realizacji zadań w ramach

przyznanych środków,
e. uczciwei konkurencii _ równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się

o ręalizację zadania publicznego,
i iawności opiera się na obowiązku informowania organizacji o cz1łmościach

podejmowanych przez Gminę w zakresie objętym Proglamem.

$ 4. Zakłes przedmiotowy Programu

obszar współpracy Gminy i organizacji obejmuję sferę zadarr publicznych,
o których mowa w art'4 ust'l ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.

Ustala się pńol}'tetowe zadar a własne Gminy, które będą zlecane organizacjom
pozatządowym w 2016 roku:

l. Uporłszechnianie kultury fizycznej i sporfu
2. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego onz przeciwdziałania patologiom

społecznym
3. Podłzymywanię tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej' ob1watelskiej i kulturowej
4. Działuia ra rzecz osób niepełnosprawnych
5. DziałańanarzecŻ L-ultury, szhtki, ochrony dóbl kultury i tradycji.

wójt Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji
pozarządowych może określió w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwańe konkursy na ich
rcalizację przez podmioty Fowadzące działalność poŹf4ku publicŻnego'

$ 5. Formy wspólpracy

1' Podstawowe formy wspołpńcy Gminy z organzac1ami pozarządowymi obejmują:
a. powierzanie wykonania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na

fi nansowanie ich realizacji,
b. wspieranie wykonania zadari publicznych poprzez udzielenie dotacji na

dofi nansowanie ich realizacji.

s 6. okreŚ realizacji Programu

Progam obowiązuje od l stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 rcku'

$ 7' Śposób realizacji Programu
1. Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te

zadania. kóre Program okeślajako zagadnienia pńorytetowe i odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofeń, chyba, że przepisy odrębne przewidują
inny Ęb żecarria .



3.

4.

5.

otwańe koŃursy ofelt ogłaszane są przez wójta i przeprowadzane zgodnie
z zasadami okeślonymi w ustawie, wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi, uchwale o sporcie oraz kompetęncjami organów Gminy.
orgla\izaąe pozażądowe zobowiązarre są do złożerria ofeńy r€ali zacji zadada
publicznego na formularzu okeślonym w roŻporządzeniu Ministra Gospodarki' Pracy
i Polityki społ€cznej z dnia 15 grudnia 2010r., w spmwie wzoru ofeńy i ramowego
wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonaria tego zadania (DZ.U. z 20l 1r. Nr ó, poz.25) lub w uchwale o sporcie.
organizacja zobowiązanajęst dołączyć do wniosku oprócz dokumentów wskazanych
w rozporządzeniu lub w uchwale o sporcie inne dokumenty okeślone
w szcŻęgółowym ogłoszeniu o konkursie.
Na \łniosek organizacji pozarządowej zlecene tea|izacji zadania publiczlego może
nasĘpió z pominięciem otwartego koŃursu ofelt zgodnie z przepisami okeślonymi
w ustawie.

$ 8.Wysokość środków przeznacŻonych na realizację Programu

Wysokość środków budżetowych planowanych na realizację Programu, a w szczegóLności na
zlecanie zadań organiŻacjom pozarządow)łn, okeśla uchwała budżetowa na 2ol5 rok.
Na realiŻację Plogamu Współpracy w roku 2016 planowana j est kwota nie mrriejsza niż
'73 000 zł.

$ 9' Sposób oceny realżacji programu

l. Monitońng realizacji wspóĘracy polega na zbieraniu opinii, \łniosków, uwag oraz
informacj i wnoszonych prŻez podmioty Programu.

2. Uwagi, rłnioski, propozycje dotyczące realizacji Plogramu m ogąbyó zgłuzwte na
bieąco wójtowi .

3' wójt z inicjatywy własnej może pozyskać informacje od podmiotów PlogTamu omz
referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu na temat jego realizacji.

4. Pracownicy Urzędu współpracując z podmiotami Programu w zakręsie swoich
właściwości, monitolują realizację Programu i odpowiadają za przeprowadzenie
kontroli realizacji zadań zleconych oraz przedkładają roczne sprawoŻdania wójtowi

5' Wójt' nie później niż do 30 kwietnia 2017r. przedłozy Radzie spia\łozdanie
z realizacji programu.

$ 10. sposób tworzenia Programu

Plogram współpracy twolzony jest w kilku etapach:
a. przygotowanie projektu programu na bazie Plogramu współplacy na 2015 rok,
b' skierowanie projektu do wójta, który zatwierdza go i kieruje do konsultacji

z orgatltzacjarr.i pozarządowymi ,
c. rozpatzenie uwag i opinii złożonych przez otgarizacje pozałządowe podczas

konsultacji
d. pŹedłożenie Radzie projektu uchwały
e' umieszczenię uchwalonego programu na stronie intemetowej UrŻędu w Biuletynie

Informacji Publicznej.



s l1. Komisja konkursowa - tryb powobYania i zaŚady dzialania

1. Komisja Konkursowa powoływanajest zarządzeniem wójta w cęIu oceny ofelt
zlożonych pżez ofgaiizacje pozarądowe w ranach otwaltych konkusów ofelt'

2' w skład Komisji wchodą przedstawiciele jednostki samorządu teĄ4ońalnego olaz
osoby reprezenĘące orgarizacje pozuządowe (z rłyłączeniem osób reprezentujących
podmioĘ biorące udział w konkursie). Dopuszcza się Iównież udział - z głosem 

' '
domdczym _ ekspetów' czyli osoby posiadające wiedzę specjalistycznąw dńedzi e,
w któręj ogłoszony został konkurs'

3. Komisja Konłursowanożę działaćbez udziału osób wskazanych przez organizacje
poŻavądowe , jeżeli żadna organizacja nie wskue osób do składu Komisji
Konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji
Konkursowej .

4' Komisja KoŃursowa przy lozpat}'.\łaniu ofęń:
_ ocenia możliwośó rea|izacji zadaną
- ocęnia pŹedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesięniu do
zakesu rzeczowego zadania,
- uwzględnia wysokość środków publiczny ch ptzentaczonych na tealizac1ę zadaaIą
- ocenia proponowalrą jakość wykonania zadarria i kwalifrkacje osób, przy udziale
których oferent będzie realizował zadanie publiczne'
- uwzględnia planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków
pochodących z inny ch źródeł la tealizację zadalia,
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadali publicznych w prz1padku
ofęrenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę Eetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.

5' Komisja Konlorsowa ocenia i opiniuje nadesłanę ofelty' Plotokół zawierający
wskazania i rękomendację dotyczącą ptzyznania środków finansowych Komisja
przedkłada Wójtowi '

6. Dęcyzję o udzielćniu zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje Wójt po
zapoznaniu się z protokołem Komicji Konkursowej' od decyzji Wójta nie przysługuje
odwołanię.

s 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

$ 13.
Nadzór nad wykorrarriem uchwały powierza się Komisji oświaty, spońu i splaw
Socjalnych.

s 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 20l6 r
i podlega ogłoszeniu na stronie internętolvej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej


