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UCHWATA Nr159 rX lX09
Rady Gminy Starcza

z dnia 16 grudnla 2009r.

w sprawie : przyjgcia Programu Wsp6lpracy z Organizacjami
Pozarzqdowymi w 2010 roku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.'18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samozqdzie gminnym ( Dz. U. z2OO1t. Nr 142 poz. 1591 z 9o2n. zm, oraz
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 zp62n. zm.)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastepuie:

s 1

Ustala sie Program Wspotpracy z Organizacjami Pozazqdowymi
w 2010 roku, w brzmieniu zalqc.znika do niniejszej uchwal,y.

s 2

Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Starcza.

s 3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia z moca obowiqzujAcE
od 1 stycznia 2010 roku.
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Prog ra m Wsp6lpracy z Orga n izacja m i Pozarzqdowym i
w 2O1O roku

Wstep

Gl6wnym celem samozqdu gminy Starcza jest jak najlepsze zaspokajanie
zbiorowych potzeb wsp6lnoty, kt6r4 twoz4 jej mieszkaicy.
Podstawowymi korzy6ciami takiej wsp6lpracy sE miqdzy innymi:

- umacnianie w spolecznej SwiadomoSci poczucia odpowiedzialno5ci za siebie
i za swoje otoczenie,

- budowanie spoleczeistwa obywatelskiego pop.zez aktywizaqe spoleczno6ci
lokalnych,

- wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialan dziqki dobremu
rozpoznaniu wystepujAcych potzeb.

Celem niniejszego Programu jest okre6lenie czytelnych zasad dzialania gminy
w zakresie wspierania organizacji pozaz4dowych Wp.zez powiezenie organizacjom
pozazqdowym ustrrwowych zadan gmlny.

Rozdzial I

1. Program Wspolpracy z Organizacjami Pozarz4dowymi jest elementem
lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki spolecznej.

2. Program okre5la formy, zasady i zakres wsp6lpracy gminy Starcza
z organizacjami, a tak2e gl6wne zadania publiczne, kt6rych realizacja
zwiEzana @zie z udzieleniem pomocy publicznej.

3. Ilekroc w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie sie przez to ustawq z dnia 24 kwietnia 2003r.

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
2) organizacji - rozumie sie przez to organizacje pozazEdowe, osoby

prawne i jednostki organizacyjne, o kt6rych mowa w art. 3 ust.2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno5ci pozytku publicznego
i o wolontariacie,

3) programie - rozumie siQ przez to Program Wspo{pracy z Organizacjami
Pozaa4dowymi w 2010r. na terenie gminy Starcza.

4. Obszar wsp6lpracy gminy Starcza iorganizacji obejmuje w szczeg6lno5ci sferq
zadari publicznych, o K6rych mowa w art.4 ust.1 ustawy.



Rozdzial II. Formy ws$lpracy
1. Zlecanie realizacji zadan gminy Starcza organizaQom popzez:

1) powiezanie wykonywania zadari publicznych wraz z udzieleniem dotaQi
na dofinansowanie ich realizacji,

2) wspieranie wykonywania zadai publienych poprzez udzielenie dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wzajemne informowanie sie o planowanych kierunkach dziatalno5ci
i wsp6ldzialania w celu zharmonizowania tych kierunk6w popeez.i

1) publikowanie wa2nych informacji na stronie intemetowej gminy,
2) udostqpnianie strony internetowej jako miejsca wymiany informacji,
3) udzial przedstawicieli organizaqi w sesjach Rady Gminy oraz jej

Komisjach z mo2liwoSci4 zabrania glosu,
4) pzekazywanie pnez organizacje informadi o pzewidywanych lub

realizowanych w 2010r. zadaniach sfery publicznej, o kt6rych mowa w
Rozdziale I pkt 4 Programu, a kt6rych realizacja odbywa siq w oparciu
o Srodki inne, ni2 wynikajqge z Prqramu,

5) uzgadnianie listy zagadnieri priorytetowych, o kt6rej mowa w Rozdziale
IV na kolejny rok budzetowy.

3. Konsultowanie projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotycz4cych
dzialalnoki statutowej organizacj i, poptzezi

1) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz jej
Komisjach, na ktorych przedsbwiane beda projekty uchwal
odnosz4cych siq do zagadnieri zwiqzanych z profilem dzialalno6ci tych
organizacji,

Z) pr4lq.tr:ie zasady stalych konsultacjl uchwal Rady Gmlny I zarzq.rl,ze{l
W6jta z Organizacjami PozazEdowymi, w sprawach zwi4zanych
z orofilem ich dzialalno3ci.

4. Tworzenie wsp6lnych zespolow zadaniowych o charakterze doradczym
i inicjatywnym, w sytuacji zaistnialej potzeby z inicjatywy organu gminy lub
organizacji, w celu:

1) przygotowania projekt6w uchwal Rady Gminy Starcza w sprawach
dotyczecych dzialalno6ci po2ytku publicznego,

2) przygotowania opinii w sprawach zwiEzanych z Programem,
3) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

5. Inne formy wsparcia mogq obejmowat w szczeg6lnoSci:
1) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkari otwartych przez

organizage, kt6rych tematyka wiA2e siq z Programem, np. Wprzez
mo2liwo6d nieodplatnego udostepniania lokalu, 6rodkSw technicznych
itp.,

2) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych na realizacjq
zadari publicznych z innych 2rodel ni2 dotacja gminy Starcza,

3) organizacje lub wsp6ludzial organu gminy Starcza w organizacji
szkole6, konferencji, forum wymiany do5wiadczeri, w celu @niesienia
sprawnoki funkdonowania organizfi i,

4) nieodplatne udostqpnianie material6w zwi4zanych ze wspieraniem oraz
powiezaniem realizacji zadaf publicznych, K6rych realizaga odbywa
siq w drodze konkursu ofert,

5) promocjq dzialalno:ki organizacji uczestnicz4cych w realizacji
Programu..



Rozdzial III. Zasady ws$lpracy

1. Zlecanie realizacji zadari gminy Starcza organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejnoSci te zadania, kt6re Program okre6la jako zadania priorfietowe
i odbywa sie po peeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba 2e przepisy
odrqbne pzewidujq inny tryb zlecenia lub dane zadanie mozna zrealizowad
efektywniej w inny sposob okre6lony w pzepisach odrqbnych
(w szczeg6lno6ci na zasadach i w trybie okreSlonym w przepisach
o zam6wieniach publicznych, z zachowaniem porownywalnoki metod
kalkulacj i koszt6w oraz por6wnywalnosci opodatkowania).

2. Otwafte konkursy ofert sq oglaszane i pzeprowadzane w oparciu o pzepisy
usbwy i wydane na jej podstawie pzepisy wykonawcze oraz kompetencje
wla5ciwego organu gminy Starcza.

Rozdzial IV. Lista zagadnaefi priorytetowych

1. Rada Gminy w Starczy na podstawie zdiagnozowanych potzeb, wnioskdw
skladanych przez organizaQe, a tak2e na podstawie dotychczasowego
pzebiegu wsp6lpracy z organizacjami uznaje, 2e do zagadniei
priorytetowych, k6rych realizacja w roku 2010 przez partner6w Programu jest
najpilniejva nale2q:

1) wspieranie stowarzyszei ubiegajacych siq o pozyskanie funduszy ze
2r6del zewnqtrznych,

2) upowszechnianie zajqc sportowych oraz rozw6j bazy sportowej
i turystycznej,

3) pzeciwdzialanie izolacji i marginalizaQi spolecznej,
4) aktywne formy pzeciwdzialania bezrobociu, w szczeg6lnosci kreowanie

postaw przedsiqbiorczych,
5) rozw6j form pracy z rc{l,zinau w tym opieki nad dziecmi i mbdziezA

(w ramach swietlic Srodowiskowych, klub5w mlodzie2owych i kol
zainteresowai),

6) pzedsiewziecia kulturowe, w szczeg6lno6ci jej alternatywne,
niekomercyjne formy wspierania lokalnej tw6rczo5ci artystycznej,

7) wspomaganie rozwiqzywania problemdw os6b starszych,
8) ochrona 5rodowiska naturalnego.

2. Lista zagadnief, wymienionych w ust.1 moze ulec rozszeeeniu, w zale2nosci
od mo2liwo6ci ich realizacji.

3. Organizacje z wlasnej iniqarywy mog4 zlo2yi ofertq realizaQi zadari
publicznych, tak2e tych, ktdre s4 realizowane dotychczas w inny sposob,
w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej
oferty stosuje siq odpowiednio pnepisy ustarvy.



Rozdzial V. Postanowienia koricowe

Rada Gminy uchwali roczny
z Organizacjami Pozaa4dowymi
w szczeg6lnoSci:

1) formy wsp6lpracy, o kt6rych mowa w Rozdziale II Programu,
2) informaQq w6jta o stanie realizaQi wsp6lpracy z organizacjami,
3) informacjQ W6jta o realizaqi zadari publicznych objetych Programem,

a powiezonych do wykonania w trybie wynikajqrym z odrqbnych
pzepis6w,

4) informacje Komisji Rady Gminy w zakresie wsp5lpracy z organizacjami
pozazqdowymi.

Wysoko# 5rcdk6w finansowych pzeznaczonych na realizaQq zadari
publicznych okerili uchwala bud2etowa Rady Gminy Starcza.
Organizacja w okresie otrzymywania dobcji jest zobowi4zana do
zamieszczenia w swoich materialach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez gmine Starcza.
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1 . Program Wspolpracy Gminy Starcza
na 20LL rok, bior4c pod uwage
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