
.. ] ,,'r1lNi Uchwała Nr XXXIV/183/2013
.,ll lll ,1 I N I l, Rady Gminy w Czerminie

zdnia 30.12.2013r,

w sprawie: przyjęcia rocznego Programu wspólpracy Gminy czermin z organżacjami
pozarządowymi oraŻ innymi podmiotami w zakresie realżacji zadań po2,?tku
publicznego na rok 2014

Na podstawie alt.s ust'3 ustawy z dnia 24 kwiętrfa 2003 r' o działalności poż}tku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U ' z2ol0l.,Nr 234, poz.1536, z pó^. tn.) oftz art. I8
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l Nr 142
poz. 159I zpóŻi. nr'.) Rada Gminy w Czerminie, uchwala co następuje:

_ Przyjmuje się loczny Plogram współpracy Gminy Czermin z orgartizacjami pozarządowymi
oraz innymi podńiotami w zakesie realizacji zadan poż}tku publicznego na rok 2ol4'

s 1. Postanowienia ogólne

1' Program współpracy Gminy czemin z oĘanlŻAc]dmipozaftądowymi okrcśla ogólne
formy' zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Gminy czermin
z olganizacjarni bozafiądowymi prowadzącymi na terenie Gminy działalność
statutowąw zaklesie odpowiadającym zadaniom ustawowym Gminy CŻermin.
Definiuje on takze priorylety zadań, których wykonanie wiąze się z udzieleniem
pomocy publicznej realiŻując)łn je organizacjom'

2. Ilekroć w niniejszym Progranięjest mowa o:
a. ustawie _ roŻumie się pŹez to ustawę z dnia 24 kwietńa 2003 Ioku o działalności

poż),tku publicznego i wolontaxiacie z późn. zm.'
b. orgaIrizacji _ rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby pra\łnę i jednostki

orgarrizacyjne, o których mowa w art'3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności po4tku
publicznego i wolontariacie.

. c' programie _ rozumię się pŹez to Program współpracy Gminy Czermin
z orguizacjamipozatządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań
poż}.tku publicmego na Iok 2014.

S 2. Cele Programu

1. Głównym celem programu j est skuteczn e działanie la rzecz poprawy j akości Ącia
miesŻkańców Gminy Czerminpoptzezrozwi1anie współpracy samorządu gminrrego
z otgaliŻacjarni poŻarządowymi dla podnoszenia efektyułrości działan
podejmowanych w zakesie zlecania realizacji zadali publicznych.

2' Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowyni oraz innyni podmiotami
w zakesie lealizacji zadari poĄtku publicznego w 2014 r. jest róvni eż wlącŻr;nię
organiŻacji pozaxządowych do keowania życia społecznego mieszkańców poptzeŻ|
_ umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności Ża siebie

i wspólnotę lokalną
- zwiększenie udŻiału mieszkańców w tworzeniu i realizowaniu polityki lokalnej,
_ wspólną analizę potrzeb i problemów społeczności lokalnej ,
- pop.awęjakości życia mieszkańców Gminy.



s 3' zasady wspólpracy

1. Pańnerami wspołpracy w realizacji zapisów uchwĄ mogąbyć organizacje
pozarządowe oraz inae podmioty prowadzące działalność w zakresie poż}'tku
publicznego' L1óIe rcalizują cele publiczne związane z wykonywani€m zadń
rł lasnych Gminy.

2. Współpraca Gminy z organizacjarni opieraó się będzie na zasadachl
a. B9!qp.94i9zqś8L_ o zĄaczA' że GfiiĄa czermin z\eca realizację zadan publicznych za

kazd1łn razem, kiedy orgarrizacje są zdolne do zrealizowania zadania publiczrrego,
a pfŻekazaiie rcalizac]i zadania nie koliduje z zasadą efekt1włrości,

b' suwelenności stron _ oznacza, poszalowanie autonomii organizacji pozarządowych
oraz r,rzajemnie nieingero\łanje w sprawy węwnęrzneJ

c' Paltnerstwa _ oznacza uczestnictwo olganzacjipozatządowych w rozeznawaniu
i definiowaniu problemów mieszkńcóW omz w ich rozwią ywaniu,

d' Efektwltości _ polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków
publicznych, który zapewni celowość i oszczędnośó realizacji zadania przy uzyskaniu

- najlepszych efektó\ł w stosunku do poniesionych nakładóq
e. Uczciwei konkwencii oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów

ubiegających się o realizację zadania publicznego,
f' Jawności opiela się na obowiązku informowania organizacji o cz1mrrościach

podejmowanych prŻez Gminę Czermin w zalaesie objętym Programem.

S 4, Zakres przedmiotowy Programu

obszal współpracy Gminy Czermin i organizacji obejmuję sferę zadań publicznych,
o których mowa w ań'4 ust' 1 ustawy o działa]ności poż}'tku publicznego i o wolontariacie
olaz w alt. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 I. o sarnorŻądzie gminnym.

Ustala się pńolytetowe zadania własne Gminy, które będązlecane organizacjom
poŻarządowym w 2014 roku:

1' UpowsŻechnianie kultury fizycznej i sporfu
2' W zakesie porządku i bezpieczeństwa pub]icznego omz przeciwdziałania patologiom

społecznym
,- 3. Podtrzymywanie tradycji naxodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości naxodowej, obywatęlskiej i kultuowej
4. Działatlia na tzecz osób niepełnosprawnych
5' Dzialaa\ianaIzecz kulfury, sŹuki, ochlony dóbr kultury i tradycji'

wójt Gminy czermin na podstawie własnego rozeznania potŻeb lokalnych lub na wniosek
orgwizacjipozatząd,owych oraz innych podmiotów w zŃIesie lealizaql zadań poż'Ąkrr
publicznego może okeślió w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy a ich
realizację prŻez podmioty prowadzące działalność poż}'tku publicznego.

$ 5. Formy wspólpracy

1. Podstawowe formy współpracy Gminy Czermin z organizac1ani pozarządowymi
obejmują:

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

b. wspieranie wykonania zadari publicznych poprzez udzięlenie dotacji na
dofi nansowanie ich realizacji.



$ 6. Okres realizacji Programu

Program obowiązuje od l stycznia 2014 roku do 3l gnrdnia 2014 roku.

s 7. sposób realizacji Programu

l' Zlecanie realizacji zadań Gminy Czemjn organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejności te zadania' któIe Program okeślajako zagadnienia priorytetowe i odb}.wa
się po przeprowadzeniu otwartego koŃursu ofeń w oparciu o prz€pisy Ustawy
i wydane najej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego
oIganu Gminy czermin, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub
dane zadanie moŻna zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach
odrębnych ( w szczególności na zasadach i w Ębie określonym w przepisach ustawy
. prawo zamówień publicznych).

2' Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie Iealizacji
zadania publicznego może nastąpić z pominięciem otwartego kohkursu ofert zgodlie
7 pvepisami określonymi w ustawie.

$ 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

wysokość środków budŹetowych planowanych na realizację Programu' a w szczególności na
zlecanie zadań organizacjom pozatządowym, okreśIa uchwała budżetowa na 2014 rok.
Na realizację Ptogramu współpracy w roku 2014 planowanajest kwota nie mniejsza niż
6'1 000 zł.

$ 9. sposób oceny realżacji programu

l ' Monitoring realizacji współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz
informacji wnoszonych przez podmioty Pro$amu.

2' Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Plogramu mogą być zgłaszane na
bieżąco Wójtowi Gminy Czermin.

3' wójt Gminy z inicjatywy własnej może pozyskać informacje od podmiotów Prograrnu
oraz referatów ijednostek organizaclnych Urzędu Gminy na tematjego realizacji'

4' Pracownicy Urzędu Gminy wspólpracując z podmiotami Prcgnmu w zakesie swoich
właściwości' monitorują realizację Programu i odpowiadają za przeprowadzenie
kontroli realizacji zadai\ zleconycb ofiz przedkładają roczne sprawozdania Wójtowi
Gminy Czermin.

5' wójt, nie pózniej niż do 30 kwietnia 20l5r' przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacj i programu.

$ l0. Sposób tworzenia Proglamu

Program Współpracy tworzonyjest w kilku etapach:
a. przygotowanie projektu Programu na bazie Programu współpracy na 2013 rok,
b' skierowanie pĄektu do wójta Gminy czermin' który zatwięrdza go i kięruję do

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośó poż]4ku publicznęgo,



c. rozpatrzęnie uwag i opinii złożonych prz€z organi.zacje pozAIząl,owe podczas
konsultacji

d. przedłożenie Radzie Gminy plojektu uchwały
e' po uchwaleniu przez Radę Gminy programu zostanie on umieszczony na stonie

internetowej Urzędu w Biulet}łie Informacji Publicznej.

$ 11. Komisja konkursowa - tryb powolt'.t{ania i zasady dzialania

1. Komisja Konkursowa powoływanajest zarządzęniem wójta Gminy w celu oceny
ofeń złożonych przez organizacje pozarządowe i inne organizacje połtku
publicznego w ramach otlvańych konkursów ofelt.

2' W sklad Komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu ter}'torialnego oraz
osoby leprezentujące otganizac1e pozatządowę i podmioty uprawnione do
prowadzenia działalności poż}tku publicznego (z wyłączeniem osób replezenfujących
podmioty biorące udział w konkursie). Dopuszcza się również udzial - z głosem
doradcŻym _ ekspertów, czyli osoby posiadające wiedzę specjalistyczl|ąw dz\edzilię,
w której ogłoszony został konkurs'

3' Komisj a Konłurs owa może działać bez udziału osób wskazany ch przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3, jeżeli żadna organizacja nie
wskaze osób do składu Komisji KoŃursowęj lub wskazane osoby nie wezmą udziału
w pracach Komisji Konkursowej.

4. Komisja KoŃrrrsowa przy lozpatJałaniu ofęń:
_ ocenia możiwość realizacji zAdania,
- ocenia pŹedstawionąkalkulację kosztów realizacji zadania, w t},rn w odnięsieniu do
zakesu rzeczowego zadania,
- uwzględnia wysokość środków publicznych pzeznaczonych na rcalizacię zadania'
- ocenia ploponowanąjakość wykonania zadarria i kwalifikacje osób' pŹy udziale
których ofercnt będzie realizował zadanie publiczne,
_ uwzględnia planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków
pochodzących z innych zródeł na realizację zadania,
_ uwzględnia analizę i ocenę fealizacji zleconych zadan publicznych w przypadku
ofelenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczęnia ottzymaiych na ten cel
środków.

5. Komisja KoŃursowa ocęnia i opiniuje nadęsłane ofeńy. Protokół zawieąący
wskazarria i rekomendĄę doly czącąprzyntania śrcdków fnansowych Komisja
przedJ<Jada Wójtorłi Gminy Czermin'

6' Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje wójt Gminy
Czermin po zapoznaniu się z protokołem Komicji KonJ<ursowej. od decyzji Wójta nie
przysługuje odwołanie'

$ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Częrmin.

$ 13' Nadzór nad wykonarriem uchwały powierza się Komisji oświaty, spoltu i Splaw
Socjalnych.

s 14' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiąującą od 1 stycznia 2014 r
i podlega ogłoszeniu na stronię intemetowej Urzędu w Biuletynie Informacji
Publiczrej .

u


