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RADY GMINY STARCZA

r dda 9 listopada 20 I 0 r.

w lpr{wic: roczrego Program Wspdlpracy Gmily Starcza z Orgflizacjami Pozirz4donymi w 2011 roku

Na podstawie art. T ust. l pk 19 i et 18 ust.l pkt 15 ustawy zdnia 8 marca l990r o samorzqdzie gminnt.'m ( Dz.

U z 2001t Nr142. poz. l59l z pozr. zt\ ) ow. afi.5 a ustarry zdda 24 krlietnia 2003 r. o dzialalnoSci po4thu

public,arego i o wolontariaie ( Dz- U. z 2003r Nr 96, pL E73 zp6h. zn. )
Rada Gminy St{rcz{ uchwsls, co nastQpuje:

$ 1. Uchwala sie Rocrty Pmgmn Wspolpracy Gnriny Star.za z0rg;ariz&jmi Poz{z{4o*_vmi na mk 2011,
w brznisniu J ak $ zal4cziku do mnieJsej uch*dy.

$ 2. Wykonanie uchBab. powierza sie W6jiowi Gminy Starcza.

$ 3. Uchwda wcho&i w icic z dnien podjecia z mocq obowiqajqcq od I stycaia 20 I I roku

Przeirodniczqca Rady Gmin) 
fr

A-.-,)ru Pl,--"-nq*i
i MarYta wawrzyiczak /
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Zalaeaik do Uchwdy Nr 2 l0l XX\,?10

Rady Gminy StTczr

z dnia 9listopada 2010 r.

PROGRAM WSPOLPRACY GI}IINY STARCZ,A Z ORGANIZACJAMI FOZARZ4,DOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYM-IENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAI-ALNOSC'I POZYTKU

P{JBLICZNEC.O I O WOLONIARIACIE NA ROK 2OI 1

Rozdzid l.
PosunoFiedia og6ltrc

I Ilekroc w niniejszyn Fogramie morn? jest o:

l)Ustattie - nalea' praz bo roanDiec ustawQ z drda 24 L:wietnia 2003r o dzialalnodci po4tku publiczrcgo i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz 873, z f'ozr zr! ),

2)Zadaniach public4fch nalezJ- przez to ro^micc adania okrcSlonc w art. 4 ustarv),

3\Organizecjach nale4 pvaz to ro,.micc org&izacje pozrrzdowe oraz podmiot_v, o kt6rych mo$a $ art.
3 ust. 3 ustaL o dzidalno$i poitku publiczrego i o wolontariacie,

- 4fioe nie - nalezt._ przez to roat|tiet. ,,Program Wsp6lpracy Gniry Staycza z Orem;z4ami Po4rzdow)rli
oraz podmiotami wymicnionlmi w e0:t. 3 ust. 3 usta$-r ,

a)Gminie - n lea pt&z to rozumiec GminQ Steczr-

6\Rqdzjz f,ale4 pnezto roamicc Rada Gmin) Starcz4

1)mjcie - nale,ry przEz to roalnriec W6jt! Gniny Starcza,

SrDota4ach - naleiry pr'ttt to rozumiec irodki finansowe z budzetu Cniry przekaz;*ane na podst nlic
pr7tplso\l!

g)Konkursie - rj'leL!" ptzEz to rozrt[Jli*, on!-arty kolkurs ofert na realizacjg zadaf publiczrych Gmin! Saarcza.
oglaszany gzez W Jta Cnlny Star€za

2. Progran obejmuje wspolpracq Gminy Swcza zoryuiz/f�jadi dndajaclmi na rz€cz Gnin) Starcza ijej
mieszkaric6w.

3. Program st*orzono we rspolpracy z organizacjami pozar<do*1mi * ramach konsultacji spolcci,nych.

Rozdzial 2.
Cel gl6wny i c€le sz.'z€g{ilow€ pmgrrmt|

1. Celem gldwnym programu j€st zaspokajanic potrzeb spoleca\'ch miesz-karic6* Gminy oraz wanocnienie
- rozwoju spolec?Eristwa oby*aielskiego poprzez budonade i umrcnianie partnerstwa pomild"l Gmirr4

a oryanizx,jaai wzuzdo*fDi orz podEiotami . o k16rych molla n arl. 3 us1.3 Ustaw].

2 Celami szczegolo*1mi Programu sq:

I )popra* a jakoici ,rycia mics*arcow Gminy poprzez p€lniejsze z€spokojerie ich potrzeb.

2)racjonalne wykor4stade publiczrych 6rodl6w fi nanso*ych,

3)otnarcie na innowaryJnoSc i konkirenc':tnoid w $ykonlsarin ..adai publicznych,

4)podnicsienic efekt]'Rnoici i dzidari w sferze w)konlvania zadan publiczr) ch.

5)intesrac:a organizeji lokalnych obcjmujqclch zaliresen dzidania sferp zadan publicznych.

6)wanocnienie potencjdu orgatu cji oraz roi.w6j wolontaidu,

7)pronowanie i wznacnianie postaw ob).wat€lskich.
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Rozdzial3,
za3ady wipdlpricy

L Wsp6lpraca Gminy Starc7a z organizejani poza'zadowlmi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust.
3 ustavy odb-vwa sig na zasadeh:

l)pona@tiarici - zgodnie z ktorq Gmina powrerza organizrcjom realiz.rcjg zld'an whsnych a organizacje
zapewniaj4 ich wykonanie w sposob elonomiczry, profesjonalny i lerminorry:

2)suh,qennaici stron zgdn]'e zk6rq stosunlii ponipdz,v Gminq a Organizacjani ksdakowane kdq
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleaoSci w swojej dzialalnoici statuto{e1,

3)paflfie8bra co oaacza dobrowoln4 wspotpr&Q r6wnorzednych sobie podmiot6rv w roz,rviq4*aniu *sp6lnie
zdefinio{anych problem6w i osi€ariu razsn uytyczonych c€l6w;

a)efehlytnoici co oaezs wspdhe d4ienie do osiqgnigcia mori*ie najwigkszlch efekt6w realizacji zadari
publiczn] chi

s)uqciwej *on*urc cji co oaacz, wlm6g udzielania tych sanych infornacji odnoSnie nrykoqrvarrych
dzdai, zar6Nno przez podmioty publicae Jak i niepublicae, a takt obowiq2ek sl,$oweria rych senych
krlteri6w prry dokon]"waniu ocenv tych dzialai i podejinowafu decydi odnosnie ich Frnansowania:

6vawnaici z€.odnlf- zktor4 \rs,r-stkie moiliwo{ci wspolfrey Cniny r organi?ejami sq powsz€chrie \aiadome
oEzjasne i zrozumiale w zakresie stosowa[ych procedur i kryteri6w podcjmowania d€c],4i.

Rn&irl.l.
2txkrcs przedmiotowy

'-. 
L Przedmiotem wsp6lprac]' Gminy z org ani"ac,mr poz z4dowlmi jetL I

))rcalizaqja zadah publicmych Cmiry okreslonych w us!a$eh, w zakresic odpowradqrqql,m jej zadaion
wlasn] m

2)konsuttowanie projekt6u aLlow pmwa miejsco$ego na €lrpie ich tworzenia;

3)okresterie potrzeb spol€c-zrych i sposobu ich zaspokajania,

4)podwyzszanie €f€ktFwoici dzidan kierowmych do mieszkaricow Gmin!.

R@dzial 5.
formy wsp6lpmcy , o kt6rych mowa rv arL 5 utL 2 usttw! o dzitldroid po4'ttu Dublicnego i o

wolontariacie

L Wspolpraca Gminy Starcza z organrz*1w\i pzrzQdowlmi oraz podmiotani o k6rych mowa w art. 3 ust.
3 ustaRy, moiE pr4 bierac foroy fmansowe i pozafmansowe.

2 Wspolpraca o chmallerze finansowln, pomidry Gminq Stdcz, a orgarizicjami pozarzq4ortlmi, moze by6
prc$admna $ szczeg6lno.i,cl poprzEz:

l)Zlccanie organizacjom pozarzqdoRfrn realizrcji zadair publiczrlch na z€sadach okrcilonych w ustawie z dnia
24 kwiotnia 2003r o dzialalnoSci poz].th publiczrego i o wolontsieie, w formach powierzania lub Nspiorania

- *],konania zadania wr z z udieleniem dotacji na dolinmsowanie ich re€lizaji;

2)Ud et&anie WityczE*, graararcji, porpczei orgariz.*jom pzmz.$ourt'n ora:t podmiotom u,ymienionln w art-
3 ust. 3 ustawy, na realizacj9 zdah w sferzE poitku publicznego , na zasadrh okre{lonych w odrQbn'_ch
przeplsacn

3 Wsp6tpraca o charakterze pozafinansolrl4n ponied4 Gminq slxcza aorganiz,lijatrli pozarzqCo*}mi ,
moz€ byc prowadzona w sz.zog6lno&i pqrrez:

l)konsultowani€ zorye'iizEjtmi pozsdzdowymi oraz podmiotarni *lmieruonlori llafi. 3 ust. 3 ustaw-'.�,
projektow aktow normatyrmych w dziedzill&h dotlcz€ych dzialalnoici statutowej tych orgarizacji, w celu
uzvskania ich opinii.

2)publiko*anie waaych informacji na s[onach intemeto\rych urzedu gniny \r$\N.glrinastsrcza pl, oraz
w Biuletlnie lnfomacji Publicn€j.

3)przeka4vanie informacji o dostQpnych programach pomoco*ych, szkoleniach, konfer€ncjach_ 72
posr€drucrqem poc/t) elclronrcmej.
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4)infornowarde przedstawicieli organizacji o plarowarych sesjach Rady Gminystdcza, na ktorych dyskutowane
bpda projeLl uchwd odnoszqqych sig do zagadnieri ,iriazanych z prolilern dzidalnoScr,

5)udzielanie w miarg mozliwoici wspacia technicaego, orgaflizacyjnego i nrerttorycznegoJ

6)tworz€nie wsp6lnych zrspol6w o chtrakteru dorddczfm i inicjatywnym. to2onych z prftdslawicieli
organiz,aji Wz"Nzdowych oraz prudstawicieli wladciw_vch organ6w administ acji sanorzdolr€j,

7)otwane spotkania prz€dstawicieli orgadzacji z prz€dstawicielami Samorzqdu

8)koordvnowanie i prowadzenic \rspdlnych dzialan i prz€dsigwzi€ ( np. wsp6lne organizowarie konferencji cn
\r'spolpraca przy 6wiadcze u korkEtnych ushg na rzecz spolecao.{ci lokahej),

g)zrwieranie um6w o wykonanie inicjaFTy lolalnej na zrsad.eh okreilonych w Ustawie

t0)udzielenie organizacjom pozar44owlar ponocl w pzyskaniu lotalu na prowadzcnic dzialalnodci
staiutow€j,

I l)udzielanie rekomendacji organizrjom wspolperrjqc1rD z Crmin4 ktore ubiegaj4 sig o 6rodki lmarrsowe
z innych z6del,

1 2)obj9cie patronaten W6jta Gminy Starcza impr€z i przedsiawziec realizowarych przez orsantz.u:1e.

4. Decy4iE o podjgciu wsp6lpra6f i przyaanej fornie *spolpracy podQmuje W6jt w ci4gr miesi4ca od dnia
zloi€nia \rniosku.

p,i",yr"t"*f,f;#iX'p,brio""
1. Wsp6braca Gminy Starcza zorganirzJjaln\ :}rn.zarzdovr\ldi oraz podmiotami *]mienionymi w afi. 3 ust.

3 usta$y dotyczy $_vlqeznie realizacji zrde[ okre(lonych w at. 4 ust. I ustawy o dialalnoici poz;tlu pubticzrego
i o wolontariacie, w zrkresie odpowiadajryyn zadaniorn wlasnym gminy.

2. W .oku 201I Gmina Sttrcza ustala jako Fiorlolowc naskpujecr zrdarf4 ktore mog4 bya zlecane do
rcalizacli organizacjon poztrz4Cowlm prowadz€]m dzialalnoid statutow4 w datej diednrc:

I )\l z€lresic wspieralia i ufo*szecbnia a leltury firryciarcj i sportu ;

2)przcciwdzidania uzale2nieniom i patologiom spoleczrtm:

3)turlstyki i kajozn awst*a;

,l)ochrony i promocji zdro*ia;

5)dzidalnoSci na rzecz osob niopelnospra*nych;

6)kultur], sduli, ochrony d6br kultury i dzi€dTictwa naodowego.

3 . Lista zagaddei wlmienionych w ranach obszar6w wsp6tprey nie zarnyka katalogu zadan. jakie mogq by6
realizowarc \r ramach programu. Organizacle z wlasneJ inicjatwy mog4 zlozti oferte rea.tizacJi zadai
publicznych tak?e t_vch, ktore s4 realizowarc dotycicz.as w inny sposob. W zakresie rozpalrzenia takiej oferty
stosujs sig odpowi€dnio art 19 a Usta*f.

Rordzial 7.
Okrc! rcalizacji programu

Prograrn rcaiizowany b€dzie w 201I mku

R0zdzial8,
Sp 6b realizacji programu

1. Przrprowadzaie otwartych konlorsow ofcrt odb]-wa siQ wedlug na$epujaqych zasad:

l)zlecanie realizacji zadai organizacjom obejmuje w piernszel kol€Jnoici zadania p.iorytetowe i odblNac siQ
bedzi€ po przeprowdzrniu otwartego konhirsu of€( chyba rc pr/cpisy od&bne Fze\yidujE inn) tryb zlcc€nia
lub dmc ladania mozra zealizowac efek\.wnicj w inny sposob o*reslony w przpisach odebnych.

2)otwarty konku's ofc.t oglasza W6jt Gnitry Stdcza,

3)temin skladania ofert nie mozc b_vi k6tszv niz 2l dni od ukazania siQ ogloszeiri4

ld: Fwl IJK-VNIOF-MXADI>IJ\4,IGHMRMZ. Uchwa'!



4hhvarty konkurs ofcn oglasz-a sie w Biuletlnie Informacji Publiczn€j. na stronie intemetowej UrzEdu Cniny,
ora-/ na tablic'\ ogloszcli Urz$u Gnfu)

5)konkurs ofert prowadzi Komisja Konl-ursowa powolana przez W6jta Gminy Starczr,

6)zlo2one ofcdy sA opinioware przez Komisjp Konlursow4

7)po zasi9gni9ciu opinii Komisji Konkursowej d€cy4e o wyboz. of6t i o udzieleniu dotacji podejnuj€ W6jt
Gmiry.

8)qniki konlunu s4 publikowane w Biulebmie Infornacji Publicaej, na stronic intemetowej Urzgu Gninl
oraz na tablicy ogloszei Ur4du Gniny Starcza.

9)dwie lub wigcej organizeji mor€ 7-loi6 w konkursie of€rte \rspoh4 zso&ie z trt 14 ust 2 Ntawy

2 Wojt Ctniny Starcza moz€ zlecic organizacli r€lizeje zadania publicnego lra *nios€k orgarizacji -
z pominiQciem otwanego konkursu ofert. Szczcg6lowe warunli oraz tryb przyzuzvt3'tia dofm&$owania okreila
art. 19 a ustawy.

Rozdzirl9.
W$okoit lrodk6w pr4ztrecrarych nr rcalizrajQ progrumu

L WysokoS6 irodk6} finanso\rych przenrczonych na 't.aliz^ia zadari publicaych okreili uch*da
budT.towa Gminy na rok 201L

2.W roltu 20ll na realizacjQ zadan prblicznych objetych niniejs,'t1n programem przenacza sie kwot9
w wysokoici co najnniej 36,0m,mz|

Rozdzial 10.
Spor6b oceny r€tli"rcji prcgrrmr

I Realizacja Progreru jest poddana ewaluacji rozumiancj jako planowane dzialania majqce na celu oceng
rcalizacji w-wkonania Pmgramu.

2 Celem ewaluacji za rot 201I bdzie ocena $dlMr Progrdu na trzrocaieni€ organizacji i pdtnenhva.

3. Ustala sip nast€pujqce wska,4 i nie,6dne do oc€fly realizzcji hoeramu:

I )licTba oglosmnych ohyet_vch konkursow of€n,

2)liczba ofert zlo2onych w otwarlvch kotrlursach olcrl w t].rn licda organizcji,

3)liczba zawdych un6w na realizrjp zadaia publiczrego, w 1r liczba organizacji,

4)liczba ml6\r', kt&e ni€ zostdy zealizowane lub zostab mzwiryane przez Gming z przaczln zalemlch od
organizacji.

s)licz.ba bcne{icjentow bioracych udzid w zadaniu publicayn,

6)wysoko.{6 kwot udzelonych dol&ji w trosz.rog6lnych obszarach,

7)wysoko36 irodk6* finanso\r,ych zrmgaZowanych ptEz orgatrtizracje poz€rzadowe w realizacjQ zadaf
.- publicznych ujElr*ch w Programre,

8)liczba of€( wspdlnych zlozanych prtcz o.gutiz3!|le,
g)wysokosi irodk6w finanso ych prozaczonych na realizacjQ Prog.mru,

l0)liczba projekt6w akt6w pm*a micjsco*cgo starowionych F/ez Rade, l{oirsultowarych przez organizacje,

I I )lic.6a spotlar z przedstarvic'elm' orsa"rrcj'

4. W6jt Gminy Starca sktada Rad"ie Gminy Starcza sprawozdelie z realizeji Pmgramu, w terminie do dnia
30 kwietnia nast€pnego roku.

Rordrial ll.
Informrcjc o spoaobic tryor?cnitr pmf|ramu oraz o przebi€gu konsultscji

L Program jest twormny wspolnie z Organiz&jani na podstawie konsultacji.

2. Konsultacje przepowadzane sq w celu wyraZoria VzEz (tgatiznje nwry w odniesieniu do Pmgrmru.
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3. Konsultacje przqtovtdr^ W6jt na zasadeh okreilonych w uchwale Rady Gminy Stacza w spmwie
okreSlenia spGobu konsultowania z radami dzialalnoSci po4,*u publicaego lub orBanizacjaDci Fzaz4doulmi
i podmiotmi wlmienionlmi w art. 3 usta*T z dnia 24 k\flehia 2003 r o dzidalnosci Filtl-u publicmego i o
'wolontai&ie projeklow ak6w prawa miEscow€o w dziedzineh dotycz,pych dzidalnoici stalutowej
organizacji.

Rozdzirl 12.
Tryb pol|olj^tanis i zrsady dzialenia komfuji konkuriowych do opiniowmia oferit w otwartich konkurrsch

ofert

L Komisjp konkunowq do opiniowaia ofcn w ohretych konkuEach ofert powoluje W6jt w drodze
Zarz.4.zE ia.

2. W sklad komisji konkuno*ej wchodzi prrynajmnicj d\/och p.zedstawicieli Urz{u Gniny Starc?, oraz co
naJmniej Jedna osoba rcprezentujqqa Organrza;e.

3. Czlo*ani konisji konkusow€j powolaEj w celu oceny zlozonych of€rt nic nog4 by6 podmioty ubiegajac€
si9 o dotacje o.az osoby porosl4,eqe z podniotem ubiegaj44rym sie w takiD stosunku prarrnym lub fa&tyczryn,
ktory mozc budzii w4tpliwoici, co do ich b€zrtronnoici.

4. Komisja obraduj€ na podicdzenirh zmhigtych. bez udridu oforc-nt6w

5. PosiedT€nie Konisji zwoluje i prowadzi Przewodniczqqy, a w przypadhr jego nieobec'nosci wyvl6ficmny
przel Prze$ odnic zqcego czlonel lomrs;r.

6. Do wainoici ob.ad Komisji niez@najest obccnoSc co najmniej 5ff2 skldu jej czlonkow.
:--- 7 Z ['tulu pr6c] w Komisji jej czlonfto*le nie otr4,mujA wynagodrania.

8. KomisJa ro4atrujc otcrry oddzielnie dla kadego z:dania konkursorvego.

9 W pierwszej kolejnosci oferty ocenta sie pod wzglgdern formalnlm. Olbrty ni€ sp€hiajqcc $!mog6*
formahych sq oabancane.

I 0. Nasiepnie oferty ocenia sip pod wzgl€dqn meryiorycalm.

I i. Z prac Komisji sporz4dza sip prolokol, kt6ry podpisuje Przewoddcz.*-v i *szysc-v czlonkowie obecni na
posiedzeniach.

12. Przewodnicz€y Konisji przedstawia W6jtowi Cmrny Starcza wyniki konkursu oraz propozvcje kwot
dotacji.

13 . W].riki konl'ursu sq zatwierdzanc przez W6jta Cminy.

14. Wyniki otwartego konku$u ofert zawierajqce nazwp oferenta naz*e zrdania publicmego, RJ-sokoda
prz) znan],ch 6rodk6w publiczrych oglasza sie niezwlocaie w:

1)Biuletlnie In{ormacji Publicaej,

2)siedzibie orgaau oglaszajqqego konkurs,

3)na stronie intsmetowej gmmy.

Ro"dzirl t3-
Postsnowietria koico\ye

L Zmiany niniejsz€go Progarnu uymagajq forny prryjetej jak dlajego uchwdc &

2. Progam ma chdakter otwdty, zallada mofiwo36 uwd$nienia nor_vch form wsp6lpracy i doskonalenia
tych, kt6reju; zostaty okeilone.

3. Wnioski i propozycje dotyczqq€ funlcjonowania Progranu w roku 201I, oBarizacje pozardowe mogQ
w fiakcie funkcjonowania Progmmu, sklada do praconmika Gminy Stmcza odpowiedzialnego za wsp6lpraca
z oreanjzja:J aar wzarz.d.owr'ri
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