
RADA CMINY
\l/ CZERMINIE

39.304 Czermin Uchwała Nr XIIVó82011
woj podkarpackre Rady Gminy w Czerminie

z drua 12 grudnia 20 I 1 r.

w sprawie: pnyjęcia rocznego Programu wspó|prary Gminy Czermin z organizacjami
pozaIządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań poźrytku
pub|icznęo na rok 2012

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożrytku
publicznego i o wolontariacie (Dz,U. z2010 r.' Nr 234, poz.1536,zpóźn' zm.) oraz ań. 18
ust.2 pkt 15 ustawy z dńa 8 marca 1990 r' o samorządzie gminn1'rn (Dz. U. z 2001 Nr 142
poz. |59| z późn. zm,) Rada Gminy w Czerminie, uchwala co następuje:

Przyjmuje się rocmy Program wspóĘracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadan pozytku publicznego na rok 2012.

$ 1. Postanowienia ogólne

l. Program współpracy Gminy Czermin z organizacjuni pozarządowymi okeśla ogólne
formy, zasady oraz zakres wspóĘracy organów samorządowych Gminy Czermin
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na terenie Gminy działalność
statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym Gminy Czermin.
Definiuje on talrŹe priorytety zadan, których wykonanie wiąze się z udzieleniem
pomocy publicnej realizującym je organizacjom.

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a. ustawie _ rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie z późn. zm',
b. organizacji _ rozrrmie się przez to organizacje pozuządowe, osoby prawne i jednostki

organizacyjne, o których mowa w art'3 ust' 2 i 3 ustawy o działalności poż1tku
publicmego i wolontariacie,

c. programie _ rozumie się przez to Proglam wspĘracy Gminy Czermin z
olganizacjami pozarządowymi otaz innymi podmiotami w zakresie rca|izacji zadań
pożytku publicznego na rok20|2.

S 2. Cele Programu

1. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości żrycia
mieszkańców Gminy Czermin poprzez rozwijanie wspóĘracy samorządu gminnego
z organtzacjaIri po?.arządowmi dla podnoszenia efektywności działan
podejmowanych w zakresie zlecania realizacji zadarl publicznych.

2. Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w zakresie realizacji zadń poż1tku publicznego w 2012 r. jest również włączenie
olganizacji pozarządowych do kreowania żTcia społeczrrego mieszkańców poprzez:
- umacnianie w świadomości społecmej poczucia odpowiedzialności za siebie

i wspólnotę lokalną
. zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu i realizowaniu poliĘki lokalnej'
. wspólną analizę potrzeb i problemów społeczności lokalnej,
. poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.



s 3. Zasady wspólpracy

1' Partnerami współpracy w rea|izacji zapisów uchwĄ mogą być organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie poiytku
publicznego, które realizują cele publiczne nłłięane z wykonywaniem zadań
własnych Gminy.

2. Wspołpraca Gminy z organlzacjami opierać się będzie na zasadach:
a. Pomocniczości _ oznacza' że Gmina Czermin z|eca rca|izai1ę zadań publicznych za

kłŻAym razem, kiedy organizacj e są zdolne do złea|izowania zadania publiczrrego,
a przekazarie tea|izacji zadania nie koliduje z zasadą efekty'wności,

b. Suwerenności stron _ oznacza' poszanowanie autonomii organizacji pozarządowych
oraz wzajemnie nieingerowanie w sprawy wewnętrzne'

c' Partnerstwa - oznacza uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu
i definiowaniu problemów mieszkńców oraz w ich rozwią7yrłaniu,

d. Efektvwności _ polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków
publicznych, który zapewni celowośó i oszczędność rea|izacji zadania przy uzyskaniu
najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów,

e. Uczciwei konkurencji _ oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów
ubiegających się o realizację zadania publicznego,

f. Jawności - opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach
podejmowanych przez Gminę Czermin w zakresie objętym Programem.

$ 4. Zakres przedmiotowy Programu

obszar współpracy Gminy Czermin i organizacji obejmuję sferę zadań publicznych,
o k1órych mowa w art.4 ust.1 ustawy o działalności poŻytku publicznego i o wolontariacie
oraz w art. 7 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ustala się priorytetowe zadania własne Gminy, które będą zlecane organizacjom
pozarządowym w 2012 roku:

1. Upowszechnianie kultury fizycmej i spońu
2. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4' Działańa na rzecz osób niepełnosprawnych
5' Działania na rzecz kultury, sztŃi, ochrony dóbr kultury i tradycji

Wójt Gminy Czermin na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek
organizacji pozarządovtych oraz innych podmiotów w zakresie rea|izacji zadań pożzylku
publicznego może okeślió w ciągu roku kolejne zadania i ogłosió otwarte konkursy na ich
rea|izację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

s 5. Formy wspó|pracy

l. Podstawowe formy wspóĘracy Gminy Czermin z organizacjarri pozarządowymi
obejmują

a. powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacj i,

b. wspieranie wykonania zadan publicmych poprzez udzielenie dotacji na
dofi nansowanie ich realizacii.



S 6. Okres realizacji Programu

Program obowią7uje od 1 stycznia 2012 roku do 3l grudnia 2012 roku.

$ 7. Sposób realizacji Programu

l. Zlecanie realizacji z.adait Gntny Czermin organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejności te zadanią które Program określajako zagadnienia priorytetowe i odbywa
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy Ustawy
i wydane najej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego
organu Gminy Czermin, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub
dane zadarrie mo żta nea|izować, efekryvmiej w inny sposób określony w przepisach
odrębnych ( w szczegóLności na zasadach i w trybie określon)'rn w przepisach ustawy
- prawo zamówień publicznych).

2. Na wniosek organizacji pozarzĄdowej lub innego podmiotu 
' z|ecenie rca|izac1i

zadania publicznego może nastą)ić z pominięciem otwartego konkrrrsu ofeń zgodnie
z Wzepisarni określonymi w ustawie.

$ 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

Wysokośó środków bud.Źetowych planowanych na realizację Programu, a w szczególności na
z|ecanie zadń oryaruzacjom pozarządowym, określa uchwała budżetowa na 2012 rok.
Na realizację Programu WspóĘracy w roku 2012 planowana jest kwota nie mniejsza niż
62 000 zł.

s 9. Sposób oceny realizacji programu

l. Monitoring realizacji współpracy polega na zbieraniu opinii, wnioskóĘ uwag onrz
informacji wnoszonych ptzez podmioty Programu.

2. Uwag| wnioski, propozycje dotyczące rea|izacji Programu mogąbyć zgtaszane na
bieżąco Wójtowi Gminy Czermin.

3. Wójt Gminy z inicjaĘwy własnej może pozyskaó informacje od podmiotów Programu
oraz referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy na temaI jego rea|izacji,

4. Pracownicy Urzędu Gminy wspóĘracując z podmiotami Programu w zakresie swoich
właściwości, monitorują realizację Programu i odpowiadają zą przeprowaAzelie
kontroli realizacj i zadń zleconych oraz przedkładaj ą roczne sprawozdania Wójtowi
Gminy Czermin.

5. wójt' ńe później niż do 30 kwietnia 20|3r, przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji programu.

$ 10. Sposób tworzenia Programu

Program WspóĘracy twoŹony jest w kilku etapach:
a. przygotowanie projektu Programu nabazie Programu wspóĘracy na 20l 1 rok

z uwzględnieniem nowelizacji ustawy'
b. skierowanie projektu do Wójta Gminy Czermin, który zatwi erdza go i kieruje do

konsultacji z organizacjalni pozarz.ąlowymi oraz innymi podmiotami prowadząpymi
działalność pozytku publicznego,



c. rozpatfzenie uwag i opinii złożonych przez ofganizacje pozarządowe podczas
konsultacji

d. przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały
e. po uchwaleniu przez Radę Gminy programu zostanie on umieszczony na stronie

intemetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

$ 11. Komisja konkursowa - tryb powoĘrvania i zasady działania

1 . Komisja Konkursowa powoĘwana jest zarządzeniem wójta Gminy w celu oceny
ofeń złożonych pnez organizacje pozarządowe i inne organizacje pożytku
publicmego w ramach otwartych konkursów ofert.

2. W skład Komisj i wchodzą przedstawiciele j ednostki samorządu terytońa|nego oraz
osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioĘ uprawnione do
prowadzenia dziatalności pożytku publicznego (z wyłączeniem osób reprezentujących
podmioĘ biorące udział w konkursie). Dopuszcza się również udział - z głosem
doradczym - ekspeńów, czyli osoby posiadające wiedzę specjalistyczrrą w dziedzinie,
w któĘ ogłoszony został konkurs.

3' Komisja Konkursowa może działać bez udziatu osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioĘ wymienione w art' 3 ust. 3, jeżeli żadna organizacja nie
wskaże osób do składu Komisji KoŃursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału
w pracach Komisji Konkursowej.

4. Komisja KoŃufsowa przy rozpatrywaniu ofert:
- ocenia możliwo ść rea|izacji zadania,
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów rea|izac1i zadania, w tym w odniesieniu do
zakesu rzeczowego zadania,
- uwzględnia wysokośó środków publicmych przeznaczonych na rea|izzcję zadania,
- ocenia proponowanąjakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
- uwzględnia planowany przez oferenta udziat środków własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na rea|izację zadania,
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
oferenta, który w latach poprzednich realizował z|econe zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.

5. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane ofeńy. Protokół zawierający
wskazania i rekomendację doĘczącąprzymania środków finansowych Komisja
przedkłada Wójtowi Gminy Czermin.

6' Decyi1ę o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje Wójt Gminy
Czermin po zapoznanhl się z protokołem Komicji Konkursowej. od decyzji Wójta nie
przysługuj e odwołarrie.

$ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin'

$ 13. Nadzór nad wykonarriem uchwały powierza się Komisji oświaty' Sportu i Spraw
Socjalnych.

$ 14. Uchwata wchodzi w Ącie z dniem podjęcia z mocą obowią-zującą od I styczma2012 t
i podlega ogłoszeniu na stronie intemetowej Urzędu w Biuletynie Informacji
Publicznei .
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