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w sprawie: przyjęcia rocznego Proglamu wspólpracy Gminy czermin z organizacjan|i
pozarządosYmi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań poił'tku
publicznego na rok2013

Na podstawie ań.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 I. o działa|ności pożry'tku

publicznęgo i o wolontariacie (Dz.U. z2010 r.,Nr 234, poz.7536, zpóźn z'li'') ofuz aft. 18

ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmim1'rn (Dz' U. z 2001 Nr 142
poz' 159L z późn' złn ) Rada Gminy w Czemrińe, uchwala co rrastępuje:

Przlmuje się roczry Program współpracy Gminy Czermirl z organizacjarni pozarządow1mi
oraz im1mi podmiotami w zalJęsię realiŻacji zadń poĄ'tLa publicznego na rok 2013.
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Uchwala Nr XXl ll20D0l2
Rady Gminy w Czerminie

Progralrr współpracy Gmjny Czernlin z ofgalizacjalrri pozarządorłymi okeśla ogólne
formy, zasady oraz zakłes współpracy organów samorządowych Gminy czermin
z orguizacjarti pozatządowymi prowadzącymi na tereńe Gminy działalnośó
statutową]v zakesie odpowiadającpn zadarriom ustawowym Gminy czermin.
Definiuje on także pńor}'tety zadń, l1órych wykonanie ńąze się z udzieleniem
pomocy publicznej realizującym je organizacjom.
Ilekoć w niniejs4m Programie j est mowa o:
ustawie _ rozumie się pizez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działahości
poż1łku publicznego i wolontariacie z późn' zn'.
olgadzacji _ rozumie się pżez to organizacje pozarządowe, osoby Fawne i jędnostki
organizacyjne, o których mowa w alt.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności poż}'tku
publicznego i wolontariacie,
programie _ rozumie się pŹez to Plogmm współpracy Gminy Czermin z
organlzacjani pozatządołymi oraz inrryni podmiotami w zakresie tealizacji zadail
poż}t_u publicanęgo na rok 2013.

Cele Programu

Główn}'rn celem prograrnujest skuteczne działanie na EęcŻ poplawyjakości Ącia
mięszkańców Gniny czerr..nr' popuez rozwijanie współpracy samoŹądu gminnego
z otgarizacjałit pozarządowymi dla podaoszęnia ęfeld}rłności działań
podejmowanych w za.Ioesie z1ecania realizacji zadań publicznych.

celem współpracy Gmny z orgauzac1amt pozarządow1łni oraz innymi podmiotami
w zakesie realizacji zadań poźry'tku publicznęgo w 2013 I. jest Iównieżw!ączente
orgatizacji pozatządowych do kręowania życia społecznego mieszkal'ców poplzez:.

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedziatrrości za siebie
i wspólnotę lokalną

- zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu i realizowaniu poliĘki lokalnej'
- wspóJrrą analizę potrzeb i problemów społęczności loka]nej,
- poprawę jakości żrycia mieszkańców Gminy.

Zasady wspóĘracy

s2.

$3.



1. Partnerami współpracy w realizacji zapisów uchwĄ mogąbyć organizacje
pozarządowe oraz inrre podmioty prowadzące działalrrość w zakesie pożfku
publicznego, które realizuj ą cele publiczne zwiąaae z wykonyrłanięm zadań
własnych Gminy.

2' współpraca Gminy z organizacjani opierać się będże na zasadach:
a. PQlqqg4igzqŚgl_ o znacza, że cn:nfia czetmlrt zleca rcalizację zadań publicmych za

kźd1m razem, kiedy organizacje są zdolne do a€alizowania zadania publicznego,
a ptzeknzałie rcalizacji zadania nie koliduj e z zasadą efelcpvności,

b. suwerenności stron _ oznacza, poszanowanie autonomii olganizacji pozarządowych
oraz wzajemnie nieingelowanie w splawy wewnębzne,

c. Paltnerctwa - oznacza uczestnictwo olganizacji pozarządowych w rozeznawaniu
i definiowaniu problemów mieszl<ańców oraz w ich rozwiąrywaniu,

d. Efelcl'rvności _ polega na dokonaniu rłyboru sposobu wykorzystania środków
publicznych, ł1óry zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu
najlepszych efelrtów w stosunku do ponięsionych nakładów,

e. Uczciwei konkurencii _ ozucza równe taktowanie wszystkich podmiotów
ubiegaj ących się o realizację zadania plbliczlego,

f. Jawności _ opiela się na obowi@ku informowania organizacji o czyrmościach
podejmowanych przez Gminę Czermin w zakresie objętym Programem.

S 4, Zakres przedmioto{y Programu

obszar wspólpracy Gminy Czermin i organizacji obejmuję sferę zadń publicanych,
o hórych mo\ła w ań.4 ust.1 ustawy o działalności poż,1łku publicz[ego i o wolontadacie
olaz w ań. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 L o sarnorŻĄdzie gminnym.

Ustala się pdor'4ętowe zadania własne Grniny, llóre będą żecane olganizacjom
pozarządowym w 2013 rolar:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. w zakrcsię porządku i bęzpieczeItstwa publicmego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym
3. Podtxzymywanie tadycji narodowej' pielęgnowarrie polskości otaz roz:wój

świadomości narodowej, ob1rłatelskiej i kulturowej
4. Działanja la tz'ecz osób niepełnosprawnych
5. Działaialarzecz kultury, sztuki' ochrcny dóbl kultury i tadycji

wójt Gminy czermin na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek
otganizaĄi pozarządowych omz innych podmiotów w zalcesie leali'zaoji zadall pożytkl)
publicznego może okeślić w ciągu loku kolejne zadania i ogłosić otwalte konkusy na ich
rcalizację przez podmioty prowadzącę dŻiałalrrość poĄtku publicznego.

$5. Formy wspólprary

l. Podstawowe formy wspólpracy Gminy częrmin z organizacjami pozarządowymi
obejmują

a. powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
fi nansowanie ich realizacji,

b' wspiemnie wykonada zadń publicznych poprzez udzielenie dotacji na
dofi nansowanie ich realizacji.

$ 6. Okres realżacji Programu



Program obowią'zuje od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

s 7. sposób realżacji Programu

1' Zlecante realizacji zadań Gminy Czermin organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejności te zadarria, któIe Plogram oklęślajako zagadnienia priory'tetowe i odbywa
się po przeprowadzeniu otwańego konkusu ofelt \ł opaxciu o pEępisy Ustawy
i wydane najej podslawie przepisy wykonawczę oraz kompetencje właściwego
organu Gminy Czennin, chybą że przepisy odrębne przewidująimy Ęb zlecania lub
dalte zadanię można zrealizować efekt1wniej w inny sposób okeślony w przepisach
odrębnych ( w szczególności na zasadach i w trybie okleślon}m w przepisach ustawy

- prawo zamówień pub[cŻrycb).
2' Na wniosek organizacji. pozarządowej |ub innego podmiotu, zlecenie realizacji

zadarria publicznego może naslĄ)ió z pominięciem otwańego kontwsu ofert zgodnie
z przepisami określon)'mi w ustawie.

s 8. Wysokość środków przeznaczonych na realżację Programu

wysokośó środków budżetowych planowanych na realizację Programu, a w szczegóhości na
zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, określa uchrłała budzetowa na 2013 rok.
Na lealizację Progranu WspóĘxacy w roku 2013 planowana j est kwo1a nie mniejsza niŹ
62 o0o zł'

s 9. sposób oceny realizacji programu

l. Monitońng realizacji współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz
informacji wnoszonych przez podmioĘ Prograrnu.

2. Uwagi' wnioski, plopozycje dotyczące lealizacji Programu mogąbyó z$aszute la
bieŹąco Wójtowi Grniny Czermin.

3. wójt Gminy z ińcjatywy własnej może pozyskać informacje od podmiotów Programu
oraz referatów i jednostek olganizacfnych Urzędu Gminy na temat jego rcalizacji.

4. Pracownicy Urzędu Gminy współpracując z podmiotami Programu w zakresie swoich
właściwości, monitorują realizację Programu i odpowiadają za przeplowadzęnię
kontroli realizacji zadai zleconych oftz ptzedkładająroczne sprawozdania Wójtowi
Gminy Czermin.

5. wójt, nie później niż do 30 kwietnia 2014r' przedłoĘ Radzie Gminy sprawozdarrie
z realizacji prograrnu.

s 10. sposób tworzenia Programu

Plo$am współpracy tworzony jest w kilku ętapach:
a' przygoto\łanie plojekh] Plogramu na bazie Plogamu współpruoy na2012 tok

z uwzględnieniem nowelizacji ustawy,
b. skierowanie projćkfu do wójta Gminy czemin, który zatwierdza go i kieruje do

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącyni
dziaIalność poż1.Lku publicznego.



c. lozpatźenie uwag i opinii złozonych przez otgarizacje pozarządowe podczas
konsultacji

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

intemetowej UŹędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

s 11. Komisja konkursowa - tryb powoł}Tania i zaŚady działania

1' Komisja Konlr:ursorła powoł}'\łanajest zarŻądzeniem wójta Gminy w celu oceny
ofert złożorf,ychprzez oryantzacje pozarządowe i inne olganizacje poż}'tku
publicznego w rarnach otwafiych koŃusów ofeń.

2. W skład Komisji wchodząprzedstawiciele jednostki samorządu teĄ4orialnego omz
osoby reprczenfujące otgwizacje pozatządovłe i podmioty uprawnione do
prowadzenia działalności poż1'tku publicznego (z wyłączeniem osób repezenfujących
podmiof biorące udział w konkursie). Dopuszcza się ró$uież udział - z głosem
doladczym _ ekspefiów, czyli osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinie,
w której ogłoszony został koŃurs.

3. Komisja Konkursowamoże działaóbez udziafu osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty w}mienione w art. 3 ust' 3, jeżeli żadna organizacja nie
wskaze osób do składu Komisji Konkursowej lub wskazane osoby nie wezmąudziału
w pracach Komisji Konlursowej.

4. Komisja KoŃursowa plzy rozpatĘ.wardu ofefi:
- ocenią możliwość re alizac1i zadana,
- ocenia przedstawioną kalkulacj ę kosaów realizacji zadania, w t}m w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
_ uwzględnia wysokość ślodków publicz1ych przeznaczonych na realizację zadatia,
- ocenia proponowanąjakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, pŻy ndzialę
których ofeIent będzie realizował zadanie publicane,
_ uwzględnia planowany ptzez ofercntaldzial środków własnych lub środków
pochodzących z imych źródeł la realizac]ę zadaaią
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
oferęnta, L1óry w lalach poprzednich realizował zlecote zadatia publiczne' biorąc pod
uwagę rŻetelnośó i terminowość oraz sposób rozliczgnia oltz'rnar\ych na ten cel
środków.

5. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający
wskazania i rekomendąa:ę doty czącąpżymania śIodków fi nansowych Komisja
prŻedkjada Wójtowi Gmin) Czermin'

6. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje Wójt Gminy
Czetmin po zapoznatliu się z protokołem Komicji Konłwsowej. od decyzji Wó.jta nie
przysługuje odwołanie.

$ 12. wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin'

$ 13. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji oświaty, spoltu i Spraw
Socjalnych.

$ 14. Uchwała lvchodzi w ŹTcie z dniem podjęcia z mocą obowiąującą od 1 stycznia 2o13 I
i podlega ogłoszeniu na stronie intemetowej Urzędu w Biulętynie Infomacji
Publicznej.


