
PROJEKT

UCHWALA NR . . . . . . .
RADY GMINY STARCZA

z dnia 11 pazdzienika 2013r.

w sprawie: rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Starcza z Organizacjami

Pozarzadowvmi w 2014 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2O13t. poz. 594 z p62n. zm.) otaz at1. 5a ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2201U. Nr 234, poz. 1536 zpozn. zm.)

Rada Gminy Starcza uchwala,
co nastepuje:

s1
Uchwala siQ Roczny Program Wsp6tpracy Gminy Starcza z Otganizacjami
Pozazqdowymi na rck 2014, w brzmieniu jak w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Starcza.

s3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjeeia z mocq obowiEzujAcq od 1 stycznia 2014r.



PROJEKT

Zalecznik do Uchwaty Nr .. .  . . . .  .
Rady Gm ny Stafcza
z dn a 11 pa:dziernika 2013r.

PROGRAM WSPOTPRACY GMINY STARCZA Z ORGANIZACJAMI POZAMADOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIALALNOSCI

POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013

Rozdzial 1.
Postanowienia og6lne

1. llekroi w niniejszym programie mowa jest o:
1) Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw9 z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z p62n.
zm.) ,

2) Zadaniach publicznych - nalezy przez Io rozumie6 zadania okreslone w art. 4 ustawy,
3) Organizacjach - n alezy Wzez to rozumiec organizacje pozarzEdowe oraz podmioty,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego
io wolontariacie,

4) Programie - nalezy Wzez to rozumiec ,,Program Wsp6lpracy Gminy Starcza
z Otganizaqami Pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy ,

5) Gminie - nalezy przez to rozumiec GminQ Starcza,
6) Radzie - nalezy przez to rozumiee Rade Gminy Starcza,
7) W6jcie - nalezy przez to rozumiei W6jta Gminy Starcza,
8) Dotacjach- nalezy przez lo rozumie6 Srodki finansowe z budzetu Gminy przekazywane

na podstawie pzepis6w,
9) Konkursie - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na realizacje zadan

publicznych Gminy Starcza, oglaszany przez W6jta Gminy Starcza,
2. Program obejmuje wsp6lpracQ Gminy Starcza z otganizaqami dzialajqcymi na eecz

Gminy Starcza i jej mieszkaic6w.
3. Program stworzono we wsp6lptacy z otganizacjami pozarzEdowymi w ramach

konsultacji spolecznych.

Rozdzial2-
Cel gN6wny i cele szczeg6lowe programu

1. Celem gl6wnym programu jest zaspokajanie potrzeb spolecznych mieszkaic6w Gminy
oraz wzmocnienie rozwoju spoleczeistwa obywatelskiego poprzez budowanie
i umacnianie partnerstwa pomigdzy Gminq a organizacjami pozarzadowymi oraz
podmiotami , o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 Ustawy.

2. Celami szczeg6lowymi Programu sa:
1) poprawa jakoSci Zycia mieszkaic6w cminy poprzez pelniejsze zaspokojenie ich

porzeo,
2) racjonalne wykorzystanie publicznych Srodk6w finansowych,
3) otwarcie na innowacyjn056 i konkurencyjn056 w wykonywaniu zadai publicznych,



4) podniesienie efektrynosci idzialai w sferze wykonywania zadai publicznych,
5) integracja organizacji lokalnych obejmujqcych zakresem dzialania sferQ zadah

publicznych,
6) wzmocnienie potencjalu otganizaqi oraz rozw6j wolontariatu,
7) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

Rozdzial3.
Zasady wsp6lpracy

1. Wsp6lpraca Gminy Starcza z organizacjami pozarzEdowymi oraz podmiotami,
o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy odbywa sie na zasadach:
1) pomocniczoSci- zgodnie z ktora Gmina powierza organizacjom realizacje zadai

wlasnych a organizacje zapewniajE ich wykonanie w spos6b ekonomiczny,
profesjonalny i terminowyi

2) suwerennosci stron - zgodnie z kt6rq stosunki pomiedzy Gmin4 a Organizacjami
ksztaltowane bedq z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezalezno6ci
w swojej dzialalnoSci statutowej:

3) partnerstwa - co oznacza dobrowolnE wspolprace r6wnorzednych sobie
podmiot6w w rozwiEzywaniu wsp6lnie zdefiniowanych problem6w i osiEganiu
razem wytyczonych cel6w;

4) efektywno6ci- co oznacza wsp6lne dqzenie do osiAgniecia mo2liwie najwiekszych
efekt6w realizacji zadah publicznych;

5) uczciwej konkurencji - co oznacza wymog udzielania tych samych informacji
odno6nie wykonywanych dzialafi, zar6wno pzez podmioty publiczne jak
i niepubliczne, a takze obowiazek stosowania tych samych kMeriow przy
dokonywaniu oceny tych dzialafi i podejmowaniu decyzji odnosnie ich
finansowania;

6) jawnoSci - zgodnie z kt6rE wszystkie mozliwoSci wsp6lpracy Gminy
z organizacjami sq powszechnie wiadome oraz jasne izrozumiale w zakresie
stosowanych procedur i kMeri6w podejmowania decyzji.

Rozdzial4.
Zakres Przedmiotowy

1. Przedmiotem wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozarzEdowymi jest
1) rcalizacja zadafi publicznych Gminy okreSlonych w ustawach, w zakresie

odpowiadajqcym jej zadaniom wlasnym
2) konsultowanie projekt6w akt6w prawa miejscowego na etapie ich tworzenia;
3) okreslanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania,
4) podwyzszanie efektywnosci dzialah kierowanych do mieszkaic6w Gminy.

Rozdzial5.
Formy wsp6lpracy , o kt6rych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dzialalnosci po:ytku

publicznego i o wolontariacie
1. Wsp6lpraca Gminy Starcza z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami

o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy, moze przybiera6 formy finansowe
ipozafinansowe.

2. Wsp6lpraca o charakterze finansowym, pomiedzy GminA Starcza a organizacjami
pozarzedowymi, moze by6 prowadzona w szczeg6lno6ci poprzez:



'1) Zlecanie organizacjom pozarzAdowym realizacji zadafi publicznych na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie, w formach powiezania lub wspierania
wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) Udzielanie pozyczek, gwarancji, porgczei organizacjom pozarzedowym oraz
podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy, na realizacje zadai w sfeze
pozytku publicznego , na zasadach okreslonych w odrebnych pzepisach

3. Wsp6lpraca o charakterze pozafinansowym pomiedzy GminE Statcza a otganizacjami
pozarzEdowymi, moze byc prowadzona w szczeg6lnosci poprzez:
1) konsultowanie z organizacjami pozarzAdowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy, projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczAcych
dzialalnosci statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opini

2) publikowanie waznych informacji na stronach internetowych urzedu gminy
www.gminastarcza.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3) przekazywanie informacji o dostepnych programach pomocowych, szkoleniach,
konferencjach za po5rednictwem poczty elektronicznej,

4) informowanie pzedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy
Starcza, na kt6rych dyskutowane beda projekty uchwal odnoszEcych sie do
zagadniei zwiEzanych z profilem dzialalnosci,

5) udzielanie w miare mozliwoSci wsparcia technicznego, organizacyjnego
I meMorycznego,

6) tworzenie wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym i inicjatywnym,
zlozonych z przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz przedstawicieli
wla6ciwych organ6w administfacji samorzEdowej,

7) otwarte spotkania przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorzadu
8) koordynowanie i prowadzenie wspolnych dzialai i przedsiewzig6 ( np. wsp6lne

organizowanie konferencji czy wsp6lpraca przy Swiadczeniu konkretnych uslug na
rzecz spolecznosci lokalnej),

9) zawieranie um6w o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych
w Ustawie,

10)udzielenie organizacjom pozarzEdowym pomocy w pozyskaniu lokalu na
prowadzenie dzialalnoSci statutowej,

11)udzielanie rekomendacji organizacjom wspolpracujEcym z Gmina, kt6re ubiegajE
siQ o Srodki finansowe z innych 2f6det,

12)objqcie patronatem W6jta Gminy Starcza imprez i przedsiewziec realizowanych
pzez otganzacle.

4. Decyzje o podjeciu wspolpracy i przyznanej formie wspolpracy podejmuje W6jt w ciqgu
miesieca od dnia zlozenia wniosku.

Rozdzial6.
Priorltetowe zadania publiczne

1. Wsp6tpraca Gminy Starcza z organizacjami pozarzEdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy dotyczy wylqcznie rcalizacji zadai
okreslonych w art. 4 ust. 1 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego io
wolontariacie, w zakresie odpowiadajqcym zadaniom wlasnym gminy.

2. W roku 2014 Gmina Starcza ustala jako priorytetowe nastepujqce zadania, kt6re
mogA byc zlecane do realizacji organizacjom pozarzedowym prowadzqcym
dzialaln05c statutowe w danej dziedzinie:



1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportul
2) pzectwdzialania uza leznien iom i pato logiom spolecznym ;
3) turystyki i krajoznawstwa;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) dzialalnoSci na rzecz osob niepelnosprawnych;
6) kultury, sztuki. ochrony d6br kultury idziedzictwa narodowego.

3. Lista zagadniei wymienionych w ramach obszar6w wsp6lpracy nie zamyka katalogu
zada6, jakie mogE by6 realizowane w ramach programu. Organizacje
z wlasnej inicjatywy mogq zlozyc ofertQ realizacli zadaf, publicznych takze tych, kt6re
sq realizowane dotychczas w inny spos6b. W zakresie tozpaltzenia takiej oferty
stosuje siQ odpowiednio art. '19 a Ustawy.

Rozdzial7.
Okres realizacji programu

Program bedzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Rozdzial8.
Spos6b realizacri programu

1. Pzeprowadzanie otwartych konkurs6w ofert odbywa sie wedlug nastQpujEcych zasad:
'1 
) zlecanie rcalizaqi zadafi organizacjom obejmuje w pierwszej kolejno6ci zadania
priorytetowe iodbywa6 siQ bQdzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
chyba ze przepisy odrebne przewidujE inny tryb zlecenia lub dane zadania mozna
zrealizowa6 efektywniej w inny spos6b okre6lony w przepisach odrebnych,

2) otwarty konkurs ofert oglasza W6jt Gminy Starcza,
3) termin skladania ofert nie moze byc kr6tszy niz 2'1 dni od ukazania sie ogloszenia,
4) otwarty konkurs ofert oglasza sie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

internetowej Urzedu Gminy, oraz na tablicy ogloszei UrzQdu Gminy
5) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powolana przez W6jta Gminy Starcza,
6) zlozone oferty sE opiniowane pzez Komisje Konkursowe,
7) po zasiegnieciu opinii Komisji Konkursowej decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu

dotacji podejmuje W6jt Gminy,
8) wyniki konkursu sA publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

internetowej UrzQdu Gminy oraz na tablicy ogloszei Urzedu Gminy Starcza
9) dwie lub wiecej organizacji moze zlozyc w konkursie ofert9 wspolnE, zgodnie z aft.

14 ust. 2 ustawy.
2. W6jt Gminy Starcza moZe zlecie otganizaqi rcalizacje zadania publicznego na

wniosek organizacji - z pominieciem otwartego konkursu ofert. Szczeg6lowe warunki
otazlryb pzyznawania dofinansowania okresla art. 19 a ustawy.

Rozdzial9.
Wysoko66 6rodk6w przeznaczanych na realizacje programu

'1. Wysoko66 Srodk6w finansowych ptzeznaczonych na realizacje zadaf publicznych
okresli uchwala budzetowa Gminy na rok 2014.

2. W roku 20'14 na realizacjq zadah publicznych objetych niniejszym programem
pzeznacza sie kwote w wysoko6ci co najmniej 50 010,00 zl



Rozdzial 10.
Spos6b oceny realizacji programu

1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianejjako planowane dzialania
maj4ce na celu ocenQ realizacji wykonania Programu.

2. Celem ewaluacji za rok 20'14 bgdzie ocena wplywu Programu na wzmocnienie
organizacji i partnerstwa.

3. Ustala siq nastQpujqce wskazniki niezbedne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,
2) liczba ofeft zlozonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
3) liczba zawartych um6w na realizacje zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
4) liczba um6w, kt6re nie zostaly zrealizowane lub zostaty rozwiqzane pzez Gmine

z przyczyn zaleznych od organizacji,
5) liczba beneficjentdw biorqcych udzial w zadaniu publicznym,
6) wysokosi kwot udzielonych dotacjiw poszczeg6lnych obszarach,
7) wysokosd Srodk6w finansowych zaangazowanych przez organizacje pozarzqdowe

w realizacje zadai publicznych ujqtych w Programie,
8) liczba ofert wsp6lnych zlozonych przez otganizac)e.
9) wysoko66 6rodk6w finansowych pzeznaczonych na realizacjg Programu,

'10) liczba projekt6w akt6w prawa miejscowego stanowionych przez Rade,
konsultowanych ptzez otganizacje.

1 1) liczba spotkair z przedstawicielami organizacji.
4. W6jt Gminy Starcza sklada Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z rcalizaci)i
Programu, w terminie do dnia 30 kwietnia nastepnego roku.

Rozdzial 11.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1 . Program jest tworzony wspolnie z Organizacjami na podstawie konsultacji.
2. Konsultacje przeprowadzane sE w celu wyrazenia przez Organizacje uwag

w odniesieniu do Programu.
3. Konsultacje przeprowadza W6jt na zasadach okre6lonych w uchwale Rady Gminy

Starcza w sprawie okreglenia sposobu konsultowania z radami dziatalnosci pozytku
publicznego lub organizacjami pozarzqdorymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczecych dzialalnosci
statutowej organizacji.

Rozdzial 12.
Tryb powolywania izasady dzialania komisii konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert
'1. Komisje konkursowq do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powoluje W6jt

w drodze Zatz4dzenia.
2. W sklad komisji konkursowej wchodzi przynajmniej dwoch przedstawicieli Urzedu

Gminy Starcza oraz co najmniejjedna osoba reprezentujqca Organizacje.
3. Czlonkami komisji konkursowej powolanej w celu oceny zlozonych ofert nie moge by6

podmioty ubiegajqce sie o dotacje oraz osoby pozostajece z podmiotem ubiegajAcym
sie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, kt6ry moze budzi6 watpliwo6ci, co do
ich bezstronno6ci.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniQtych, bez udzialu oferent6w.
5. Posiedzenie Komisji zwoluje i prowadzi PrzewodniczAcy, a w przypadku jego
nieobecnosci wyznaczony ptzez P tzewodniczEcego czlonek komisji.



6. Do waznosci obrad Komisji niezbedna jest obecnosd co najmniej 50% skladu jej
czlonk6w.

7 . Z tylulu pracy w Komisji jej czlonkowie nie otrzymujE wynagrodzenia.
8. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla kazdego zadania konkursowego.
9. W pierwszej kolejno6ci oferty ocenia sie pod wzgledem fomalnym. Oferty nie

spelniajece wymog6w formalnych sE odrzucane.
10. Nastepnie oferty ocenia sie pod wzglqdem merytorycznym.
1 1 . Z prac Komisji spotzqdza si9 protok6l, kt6ry podpisuje Pzewodniczqcy i wszyscy

czlonkowie obecni na posiedzeniach.
12. Pzewodniczqcy Komisji przedstawia W6jtowi Gminy Starcza wyniki konkursu oraz

propozycje kwot dotacji.
13. Wyniki konkursu sa zatwierdzane przez W6jta Gminy.
14. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierajAce nazwe oferenta, nazwe zadania

publicznego, wysoko56 przyznanych 6rodk6w publicznych oglasza sie niezwlocznie

1) Biuletynie lnformacji Publicznej.
2) siedzibie organu oglaszajEcego konku|S,
3) na stronie internetowej gminy.

Rozdzial 13.
Postanowienia koicowe

1. Zmiany niniejszego Programu wymagajq formy przyjetej jak dla jego uchwalenia.
2. Program ma charakter otwarty, zaklada mozliwoS6 uwzglednienia nowych form

wspolpracy i doskonalenia tych, kt6re juZ zostaly okre6lone.
3. Wnioski i propozycje dotyczEce funkcjonowania Programu w roku 2014, orcanizaqe

pozazqdowe mogq w trakcie funkcjonowania Programu, skladac do pracownika
Gminy Starcza odpowiedzialnego za wspolprace z organizacjami pozarzadowymi.


