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RADY GMINY W CZERMINIE
z dnia 29 grudnia 201ór.

w sprawie przyjęcia Programu wspólpracy Gminy cz€rmi! z organżacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prbwadzącymi dzialalność połtku publicznego na rok
2017.

Na podstawie art. 5a ust' 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożf4ku
publicznego i o wolontaiacię (lj, Dzu. z 2016 t,'poz.239 z późn. zm.) oraz a.rt. 7 ust. 1 pkt
19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o salrrorządzie gninnym (tj. Dz' U z
Ż016 r' poz' 446 z pó^. zm.) uchwala się. co następuje:

s 1. Pruyjmuje się Program współpracy Gm|ny Czetniłt z otgut|zacjami pozarządowymi oraz
podmiotami plowadzącymi działalność poż}tku publicznego na rok 20 1 7, w brzmieniu
stanowiącym załąpznik nr l do niniejszej uchwĄ.

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podięcia.



Załącznik nr 1 do Uchwab Nr xxl[/13l/2016

:#""$:'.:irJt.,

Program wspólpracy Gminy czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi dzialalność połtku publicznego na rok 2017.

$ 1.Postanowienia ogólne

1. Prograrn współpracy Gminy częrmin z orgarrizacj ami pozarządowymi okeśla ogólne
formy' zasady oraz zakes współpracy olganów samoŹądowych Gminy Czermin
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na telenie Gminy działalność
statutową w zakresię odpowiadającym zadaniom ustawow}łn Gminy Czermin.
Definiuje on także prior]4ety zadń, których wykonanie więe się z udzieleniem
pomocy publicznej realizującym je organizacjom'

2' Ilekroć w niniejszym Programiejest mowa o:
a. ustawie _ należy przez to lozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

poż),tku publicznego i wolontadacie (tj. Dz'U. z 201'6l. , poz. z39 ),
b' uchwale o sporcie należy przezlo lozmieć Uchwałę Nr V/l9l20l 1 Rady Gminy

Częrmin z dnia 23 hiego 20 1 1 roku w sprawie okręślenia \łarunków i trybu
finansowania zadarria własnego Gminy Czemin w zakesie twolzenia waruŃów
sprzyj aj ących rozrłojowi sportu,

c. pToglamię _ rozumie się przęz to Program współpracy Gminy czermin
z organizacjami pozarządowymi oraz inn1łni podmiotami w zakresie rcalizacji zadait
poŹ}'tku publicznego na tok20l'7 .

d. organizacjach pozarządowych należy przezto loz'urnieć organizacje pozarządowe
oraz i lę podmioty prowadzące działalność poź}'tku publicmego, o których mowa
w alt' 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż1tku publicznego
i wolontariacię (tj.Dz.U z2016r', poz.239 \,

ę. dotacji _ należy przez to rozumieć dotacje w rczumieniu ustawy z dnia 27 sierpńa
2009 r. o finansach publiczrych,

f' Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czermin,
g. Urzędzie ' należy ptzez to rozurr'ieć Urząd Gminy Czermin,
h. wójcie _ należy pŹez to rozumieć Wójta Gminy czermin,

- i. F.adzie naleźry plzęz to rozumieć Radę Gminy Czermin
j. konkursie nalężł plzęzto fozw'!\ięć otwalty konkurs ofęń, o którym mowa wart'l1

ust. 2 i ań. 13 ustawy o działahości pożytku publicznego i wolontariacie.

S 2.Cele Programu

1' Głównym celem ploglamu jest skuteczn e działanje na rzecz poprawy j akości Ącia
mieszkańców Gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego
z orgarizaĄarni pozwządow}.rni dla podnoszęnia efekty\łności działań
podejmowanych w zakesie zlecania realizacji zadari publicznych.

2. Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządow1mi w zakresie realizacji zadań
poż}'tku publicznego \ł 20l7 r. jest lównież włączenie organizacji pozarządowych do
keowania życia społeczrrego mieszkańców poprzez:
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siębie

i wspólnotę lokalną
- zwiększenie udziału mieszkńców w twolzeniu i realizowaniu polityki lokalnej ,

- wspólną analizę potzeb i problemów społeczności lokalnej'
- poprawęjakości życia mieszkariców Gminy.



s 3. Zasady współpracy

Realizac.ja Programu opiera się na zasadach:
a. oomocniczości _ powierzanie organizacjom pozarządowym rcalizacji zadań własnych
b' suwerenności stron _ zachowalię autonomii i nie ingerowanie w wewirętrzne sprawy

podmiotów Fogramu'
c. pE!L1!ę!!!Eą_ oznacza uczestnictwo organ|zacjipozarządowych w tozeznawaniu

i definiowaniu problemów mieszkńców, oraz w ich rozrvią4rvaniu,
d. ęfęktywności osiąganie mozliwie najlepszych efektów realizĄi zadńw runach

przyzrranych środków,
e' uczciwei konkuręncji _ Iówne traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się

o realizację zadania publicmego,
f. iawności opiera się na obowiązku informowarria organizacji o cz)'mościach

podejmowanych przez Gminę w zakresie objętym Pro$amem.

$ 4. Zakres przedmiotowy Programu

obszar współpracy Gminy i organizacji obejmuję sfeę zadań publicznych'
o których mowa w alt.4 ust.1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy'

Ustala się pńor}tetowe zadarria własnę Gminy, Idóre będązlecane orgarrizacjom
pozarządowym w 2016 roku:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. w Żakręsię porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym
3' PodtEym}ryanie tadycji narodowej' pielęgnowanie polskości orazrozwó)

świadomości narodowej, obywat€lskiej i kultuowej
4. D zlałaria na tzecz osób ńepełnosprawnych
5. Działulianarzecz kultury, sauki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

wójt Gminy na podstawię własnego rczeznania pohzeb lokalnych lub na wniosek organizacji
pozaxządowych może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosió otwalte konkusy na ich
realizację przez podmioty prowadzące działalność poż}'tku publicztęgo.

$ 5. Formy wspólpracy

1. Podstawowę fomy współFacy Gminy z organizacjami pozalządowymi obejmują
a. powierzanie wykonarria zadań publicznych, wraz z udźeleniem dotacji na

fi nansowanie ich realizacji,
b. wspiemnie wykon1vania zadń publicznych poprzez udŻięlęnię dotacji ńa

dofi nansowanie ich realizacji.

S 6. Okres realizacji Programu

Prc$am obowiązuje od l styczria 20l7 roku do 31 grudnia 2017 rcku.

s 7. sposób realizacji Programu
1' Zlecanie realizacji zadari Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te

zadanią które Program okeślajako zagadnięnia priorytetowe i odb1.wa się po
przęprowadzeniu otwaltego konkursu ofelt, chyba, ze przepisy odrębne przewidują
inny tryb zlęcania .



2. otwańe konkursy ofeń ogłaszane są przez Wójta i przeprowadzłne zgodnie
z zasadami okeślonymi w ustawie, wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawcz;łni, uchwale o sporcie oraz kompetencjami organów Gminy.

3. orgnizacje pozarządowe zobowiąane są do złożenia ofefiy realizacji zadania
publiczrego na formularzu okręślon)łn w rozporządzęniu Ministra RodŻiny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14.04.2016I', w spmwie uproszczonego wzoru oferty
i ramowego wzoru urnowy dotyczącej lealizacji zadania publicznego oraz wzonr
uprcszczonego spTawozdaria z realizac1i tąo zadaiia (Dz,u , z 201 6r.' poz.5 70) lub
w uchwale o sporcie.

4. otganizacja zobowią7'ana jest dołączyć do wniosku oprócz dokumentów wskazanych
w rozporządzeniu lub w uchwale o sporcie inne dokum€nty okięślon€
w szczegółowyrn ogłoszęniu o koŃWsię.

5. Na wniosek organizacjipozarządowej zlecenle rcalizacji zadania publicznego może
nasąlić z pominięciem otwańego koŃWsu ofert zgodnie z plzepisami okeśIonymi
w ustawie.

s 8.wyŚokość środków przeznaczonych na realizację Programu

wysokość środków budżetowych plalrowanych na realizację Programu, a w szczególności na
zlecanie zadń organi zacjom pozatządowym. okeśla uchwała budżetowa na 2017 rck'
Na realizację Programu WspóĘracy w roku 2017 planowana jest kwota nie mniejsza niż
73 o0o zł.

s 9. sposób oceny realizacji programu

1. Mońtoring realizacji współpracy polega na zbieraniu opińi, wniosków, uwag oraz
informacji wnoszonych przez podmioty Programu.

2. Uwagi, wniosĘ, propozycje dotyczące lealizacji Programu mogąbyć zgłaszane la
bieąco wójtowi .

3. wójt Ż inicjatywy własnej możę pozyskac informacje od podmiotów Prograrnu oraz
rcferatów i jednostek organizaclnych Urzędu na tematjego lealizacji.

4. Pracownicy Urzędu współpracując z podmiotami Programu w zakesie swoich
właściwości, monitorują realizację Programu i odpowiadają za przeprowadzenie
kontroli realizacji zadati zleconych oraz przedkładająroczne spmwozdania wójtowi

5. Wójt' nie później niż do 30 k\'vietrda 2018r' przedłoży Radzie sprawozdanie
z realiŻacji programu.

s 10. sposób tworzenia Programu

Progran współpracy tworzony j est w kilku etapach:
a. przygotowanie plojektu programu na bazie Programu wspóĘracy na 201ó rok,
b. skierowanię projękfu do wójta, który zatwierdza go i kieruje do konsultacji

z organizacj ami pozarządowymi 'c. Iozpatrzenie uwag i opinii złożonych przez otgarizacje pozaruądowe podczas
konsultacji

d. przędłożęnię Radzie projektu uchwały
e. umieszczenie uchwalonego prcgramu na stronie intemetowej Urzędu w Biuletynie

Informacji Publicznej.



s 11. Komisja konkurŚowa _ tryb powoĘrłłnia i zasady dzialania

1. Komisja KoŃursowa powoł}.'\łana jest zarządzeniemwójlaw celu oceny ofert
złożonychplzęz orgar'izĄe pozuząĄołłe w lamach otwartych koŃursów ofęń.

2. W skład Komisji wchodą przędstawicięle jednostki safrorządu ter}.tońalnego oraz
osoby reprezentujące orgarrizacje pozarządowe (z wyłączeniem osób reprezentujących
podmioty biorące udział w konkursie). Dopuszcza się również udział - z głosem
dorudcz}łn _ ękspęrtów, czyli osoby posiadające wiedzę specjalistycmą w dziedzinie,
w której ogłoszony został koŃurs.

3. Komisja Konkursowamoże działaćbez udziału osób wskazanych przez organizacje
poz 7Ądowe 

' )ężeli żirdna organizacja nie wskżę osób do składu Komisji
Konkwsowej lub wskazane osoby nie wezną udżału w pracach Komisji
Konkursowej.

4. Komisja Konl'-ursowa pźy lozpatrywaniu ofeń:
- ocenia moŻli\Ąość realizacji zadania.
- ocenia przedstawioną kalL_ulację kosŹów realizacji zadania, w t}m w odniesieniu do
za](J esn rzq)zow ego zadania,
- uwzględnia wysokość środków publicznych pŹęznaczonych na realizację zadania,
- ocenia prcponowanąjakość wykonarria zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których oferent będzie realizował zadanie publiczrre,
- uwzględnia planowany plzęz oferentandział środków \łłasnych lub środków
pochodzących z irrrrych zródeł na realizację zadanią
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji żeconych zadań publicznych w prz1padku
ofelenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzętęlność i tęrminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.

5' Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane of€Ity. Plotokół zawięrający
wskazania i rękpmęndację dotyczącą przymania środków finansowych Komisja
pżedkłada wójtowi .

6' Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje Wójt po
zapoznaniu się z protokołem Komicji KoŃursowęj. od dęcyŻji wójta ńe przysługuje
odwołanie.


