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RADY GMINY STARCZA

z dnia 12 l istopada 2014r
w sprawie rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Starcza z Organizacjami

Pozarzqdowymi w 2015 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z po2n. zm.) oraz art. 5a ust.1 usrawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
22014r., poz. 1118)

Rada Gminy Starcza uchwala,
co nastgpuje:

s1
Uchwala sie Roczny Program Wsp6lpracy Gminy Starcza z Organizacjami
Pozarzqdowymi na rok 2015, w brzmieniu jak w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza siq Wojtowi Gminy Starcza.

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia zmocE obowiqzujqcq od 1 stycznia 2015r.

Pizelvodnicz4ca Rady Gminy
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Zatacznik Nr 1
do Uchwaly Nr 2'16l)fiX14
Rady Gminy Starcza
z dnia 12listopada 2014r.

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

PO2YTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015

Rozdzial 1 .
Postanowienia og6lne

1. l lekroc w niniejszym programie mowa jest o:
1 ) Ustawie - nale2y ptzez to rozumie6 ustawe z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci

po2ytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2014r.,poz. 1118)
2) Zadaniach publicznych - nalezy pzez to rozumie6 zadania okre6lone w art. 4 ustawy,
3) Organizacjach - nalezy przez lo rozumiec organizacje pozarzEdowe oraz podmioty,

o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego
io wolontariacie,

4) Programie - nalezy przez to rozumiee ,,Program Wsp6lpracy Gminy Starcza
z Organizacjami Pozarzqdovtymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy ,

5) Gminie - nale2y Wzez to rozumie6 Gming Starcza,
6) Radzie - nale2y przezlo rozumied Radg Gminy Starcza,
7) Wojcie - nalezy przez to rozumiei W6jta Gminy Starcza,
B) Dotacjach- naleZy przez to rozumie6 Srodki finansowe z bud2etu Gminy przekazywane

na podstawie przepisow,
9) Konkursie - naleZy ptzez to rozumie6 otwarty konkurs ofert na realizaqq zadaf'

publicznych Gminy Starcza, oglaszany przezWojta Gminy Starcza,
2. Program obejmuje wsp6lprac9 Gminy Starcza z organizacjami dzialajqcymi na tzecz

Gminy Starcza i jej mieszkafic6w.
3. Program stwozono we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi w ramach

konsultacji spolecznych.

Rozdzial 2.
Cel gN6wny i cele szczeg6lowe programu

1. Celem glownym programu jest zaspokajanie potrzeb spolecznych mieszkafc6w Gminy
oraz wzmocnienie rozwoju spoleczefstwa obywatelskiego popzez budowanie
i umacnianie partnerstwa pomigdzy Gminq a organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami , o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 Ustawy.

2. Celami szczeg6lowymi Programu sq:
1) poprawa jako6ci 2ycia mieszkanc6w Gminy poprzez pelniejsze zaspokojenie ich

potzeb,
2) racjonalne wykorzystanie publicznych Srodk6w finansowych,
3) otwarcie na innowacyjno66 i konkurencyjno6c w wykonywaniu zadai publicznych,
4) podniesienie efektywno6ci i dzialafi w sferze wykonywania zadafi publicznych,
5) integracja organizacji lokalnych obejmujqcych zakresem dzialania sferg zadai

publicznych,
6) wzmocnienie potencjafu organizacji oraz rozw6j wolontariatu,
7) promowanie i wzmacnianie postaw obyvvatelskich.



Rozdzial 3.
Zasady wsp6lpracy

1 . Wspolpraca Gminy Starcza z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami,
o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy odbywa sig na zasadach:
1) pomocniczo6ci- zgodnie z ktorq Gmina powierza organizacjom realizacjq zadai

wlasnych a organizacje zapewniajq ich wykonanie w sposob ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy;

2) suwerenno6ci stron - zgodnie z kt6rq stosunki pomiqdzy Gminq a Organizacjami
ksztaltowane bgdq z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezale2no6ci
w swojej dzialalno6ci statutowej;

3) partnerstwa - co oznacza dobrowolnq wspolpracg r6wnorzqdnych sobie
podmiot6w w rozwiqzywan iu wsp6lnie zdefiniowanych problem6w i osiqganiu
razem wytyczonych celow;

4) efektywno5ci - co oznacza wsp6lne dqZenie do osiqgnigcia mo2liwie najwigkszych
efekt6w realizaqi zadaf publicznych ;

5) uczciwej konkurencji - co oznacza wym6g udzielania tych samych informacji
odno6nie wykonywanych dzialai, zar6wno przez podmioty publiczne jak
i niepubliczne, a lak2e obowiqzek stosowania tych samych kryteriow przy
dokonywaniu oceny tych dzialafr i podejmowaniu decyzji odno6nie ich
finansowania;

6) jawno6ci - zgodnie z kt6rq wszystkie mozliwoSci wspolpracy Gminy
z organizaqami sq powszechnie wiadome oraz jasne i zrozumiale w zakresie
stosowanych procedur i kryteri6w podejmowania decyzji.

Rozdzial 4.
Zakres przedmiotowy

1. Przedmiotem wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozarzqdowymi jest :
1) realizaqa zadafi publicznych Gminy okreSlonych w ustawach, w zakresie

odpowiadajqcym jej zadaniom wlasnym
2) konsultowanie projekt6w akt6w prawa miejscowego na etapie ich twozenia;
3) okreSlanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania,
4) podwy2szanie efektywno6ci dzialaf kierowanych do mieszkafc6w Gminy.

Rozdzial 5.
Formy wsp6lpracy , o kt6rych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dzialalno6ci po2ytku

publicznego i o wolontariacie
1. Wsp6lpraca Gminy Starcza z organizaqami pozarzqdowymi oraz podmiotami,

o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy, mo2e przybiera6 formy finansowe
ioozafinansowe.

2. Wspolpraca o charakterze finansowym, pomigdzy Gminq Starcza a organizacjami
pozarzqdowymi, moze byi prowadzona w szczeg6lno6ci poprzez:
1) Zlecanie organizacjom pozarzqdowym rcalizaqi zadai publicznych na zasadach

okre6lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie, w formach powiezania lub wspierania
wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizaqi;

2) Udzielanie po2yczek, gwarancji, porgczen organizacjom pozarzqdowym oraz
podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy, na realizacjg zadafi w sferze
po2ytku publicznego , na zasadach okre6lonych w odrgbnych przepisach



3. Wsp6lpraca o charakterze pozafinansowym pomigdzy Gminq Starcza a organizacjami
pozarzqdowymi, moZe by6 prowadzona w szczeg6lno6ci poprzez:
1) konsultowanie z organizaqami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy, projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii.

2) publikowanie waznych informacji na stronach internetowych urzgdu gminy
www.gmina-starcza.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3) przekazywan ie informacji o dostgpnych programach pomocowych, szkoleniach,
konferencjach za poSred n ictwem poczty elektron icznej,

4) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy
Starcza, na kt6rych dyskutowane bqdq projekty uchwal odnoszqcych sig do
zagadn ien zwiqzany ch z profilem dzialal no6ci,

5) udzielanie w miarg mo2liwo6ci wsparcia technicznego, organizacyjnego
imeMorycznego,

6) tworzenie wsp6lnych zespofow o charakterze doradczym i inicjatywnym,
zlozonych z przedstawicieli organizacji pozarzqdowych oraz przedstawicieli
wla6ciwych organ6w ad min istracj i samorzqdowej,

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

organizowanie konferencji czy wspolpraca przy Swiadczeniu konkretnych uslug na
rzecz spoleczno6ci lokalnej),

9) zawieranie um6w o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okre6lonych
w Ustawie,

10)udzielenie organizacjom pozarzqdowym pomocy w pozyskaniu lokalu na
prowadzenie dzialalno6ci statutowej,

11)udzielanie rekomendacji organizacjom wsp6lpracujqcym z Gminq, ktore ubiegajq
sie o Srodki finansowe z innych zr6del,

12)objgcie patronatem W6jta Gminy Starcza imprez i przedsigwziq6 realizowanych
Wzez organizacje.

4. Decylg o podjgciu wsp6lpracy i przyznanej formie wsp6lpracy podejmuje W6jt w ciqgu
miesiqca od dnia zlo2enia wniosku.

Rozdzial 6.
Priorytetowe zadania publiczne

1. Wsp6lpraca Gminy Starcza z organizaqami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy dotyczy wylqcznie realizaqi zadafi
okreSlonych w art. 4 ust. 1 ustawy o dzialalno6ci poZytku publicznego i o
wolontariacie, w zakresie odpowiadajqcym zadaniom wlasnym gminy.

2. W roku 2015 Gmina Starcza ustala jako priorytetowe nastgpujqce zadania, kt6re
mogq byi zlecane do realizacji organizacjom pozarzqdowym prowadzqcym
dzialalnoS6 statutowa w danei dziedzinie:
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w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
przeciwdzialania uzale2nieniom i patologiom spolecznym;
turystyki i krajoznawstwa;
ochrony i promocji zdrowia;
dzialalnoSci na tzecz os6b niepelnosprawnych;
kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego.



3. Lista zagadnieri wymienionych w ramach obszar6w wsp6lpracy nie zamyka katalogu
zadan, jakie mogq by6 realizowane w ramach programu. Organizacje
z wiasnej inicjatywy mogq zlo2ye ofertg realizacji zadai publicznych takZe tych, ktore
sq realizowane dotychczas w inny spos6b. W zakresie rozpatzenia takiej oferty
stosuje siq odpowiednio art. 19 a Ustawy.

Rozdzial 7.
Okres realizacji programu

Program bgdzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Rozdzial 8.
Spos6b realizacji programu

1. Przeprowadzanie otwartych konkurs6w ofert odbywa sig wedlug nastgpujqcych zasad:
1) zlecanie realizacji zadan organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnoSci zadania

priorytetowe i odbywac sig bgdzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
chyba 2e przepisy odrqbne przewidujq inny tryb zlecenia lub dane zadania mo2na
zrealizowae efektywniej w inny spos6b okreSlony w przepisach odrgbnych,

2) otwa rty konkurs ofert oglasza W6jt Gminy Starcza,
3) termin skladania ofert nie mo2e byi kr6tszy ni2 21 dni od ukazania sig ogloszenia,
4) otwarty konkurs ofert oglasza sig w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie' 

internetowej Urzgdu Gminy, otaz na tablicy ogloszeh Urzgdu Gminy
5) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powolana przez \N6jta Gminy Starcza,
6) zlozone oferty sq opiniowane przez Komisjq Konkursowq,
7) po zasiggnigciu opinii Komisji Konkursowej decyzjq o wyborze ofert io udzieleniu

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

internetowej Urzgdu Gminy oraz na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Starcza
9) dwie lub wigcej organizacji mo2e zloZye w konkursie ofertq wspolnq, zgodnie z art.

14 ust. 2 ustawy.
2. W6jt Gminy Starcza moZe zlecii organizacji realizacjg zadania publicznego na

wniosek organizacji - z pominigciem otwartego konkursu ofert. Szczeg6lowe warunki
oraz tryb przyznawania dofinansowania okre6la art. 19 a ustawy.

Rozdzial 9.
Wysoko56 Srodk6w przeznaczanych na realizacjg programu

'1 . WysokoSc Srodk6w finansowych Wzeznaczonych na realizacjq zadai publicznych
. okre6li uchwala bud2etowa Gminy na rok 2015.

2. W roku 2015 na realizacjg zadan publicznych objgtych niniejszym programem
przeznacza sig kwotg w wysoko6ci co najmniej 60 000,00 zl.

Rozdzial 10.
Spos6b oceny realizacji programu

1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane dzialania
majqce na celu oceng realizaqi wykonania Programu.

2. Celem ewaluacji za rok 2015 bgdzie ocena wplywu Programu na wzmocnienie
organizacji i partnerstwa.

3. Ustala sig nastqpujqce wskazniki niezbgdne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,
2) liczba ofert zlo2onych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
3) liczba zawartych um6w na rcalizaqe zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
4) liczba um6w, ktore nie zostaly zrealizowane lub zostaly rozwi4zane przez Gming

z ptzyczyn zaleznych od organizacji,



5) liczba beneficjent6w biorqcych udzial w zadaniu publicznym,
6) wysoko6c kwot udzielonych dotacji w poszczeg6lnych obszarach,
7) wysokoSC Srodk6w finansowych zaangazowanych pzez organizacje pozarzqdowe

w realizacjg zadan publicznych ujqtych w Programie,
8) liczba ofert wspolnych zlo2onych pzez organizaqe,
9) wysoko66 Srodkow finansowych przeznaczonych na realizacjg Programu,

10) liczba projekt6w akt6w prawa miejscowego stanowionych przez Radg,
konsultowanych pzez organizacje,

11) l iczba spotkan z przedstawicielami organizacji.
4. Wojt Gminy Starcza sklada Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z realizacji
Programu, w terminie do dnia 30 kwietnia nastgpnego roku.

Rozdzial 1 1.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1 . Program jest tworzony wsp6lnie z Organizaqami na podstawie konsultacji.
2. Konsultacje przeprowadzane sq w celu wyra2enia ptzez Organizacje uwag

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

Starcza w sprawie okre5lenia sposobu konsultowania z radami dzialalnoSci poZytku
publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi ipodmiotami wymienionymi w art.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci
statutowej organizacji.

Rozdzial 12.
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert
1. Komisjq konkursowq do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powoluje W6jt

w drodze Zarzqdzenia.
2. W sklad komisji konkursowej wchodzi przynajmniej dw6ch przedstawicieli Urzqdu

Gminy Starcza oraz co najmniej jedna osoba reprezentujqca Organizacje.
3. Czlonkami komisji konkursowej powolanej w celu oceny zlo2onych ofert nie mogq byi

podmioty ubiegajqce sig o dotacje oraz osoby pozostajqce z podmiotem ubiegajqcym
siq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, kt6ry mo2e budzic wqtpliwo6ci, co do
ich bezstronnoSci.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknigtych, bez udzialu oferent6w.
5. Posiedzenie Komisji zwoluje i prowadzi Przewodniczqcy, a w przypadku jego

nieobecnoSci Wznaczony przez Przewodniczqcego czlonek komisji.
6. Do wa2no6ci obrad Komisji niezbgdna jest obecno5c co najmniej 50% skladu jej

czlonk6w.
7. Z tytulu pracy w Komisjijej czlonkowie nie otrzymujq wynagrodzenia.
8. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla ka2dego zadania konkursowego.
9. W pierwszej kolejnoSci oferty ocenia sig pod wzglqdem formalnym. Oferty nie

spelniajqce wymogow formalnych podlegajq uzupelnieniu w ciqgu 3 dni.
10. Nastgpnie oferty ocenia sig pod wzglqdem merytorycznym.
11. Z prac Komisji sporzqdza sig protokol, kt6ry podpisuje Przewodniczqcy i wszyscy

czlonkowie obecni na oosiedzeniach.
12. Przewodniczqcy Komisji przedstawia W6jtowi Gminy Starcza wyniki konkursu oraz

propozycje kwot dotacji.
'13. Wyniki konkursu sq zatwierdzane przez W6jta Gminy.



14. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierajqce nazwg oferenta, nazwg zadania
publicznego, wysokoSd przyznanych 6rodk6w publicznych oglasza sig niezwlocznie
w:
1 ) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) siedzibie organu oglaszajqcego konkurs,
3) na stronie internetowej gminy www.gmina-starcza.pl.

Rozdzial 13.
Postanowienia kofcowe

1. Zmiany niniejszego Programu wymagajq formy przyjgtej jak dla jego uchwalenia.
2. Program ma charakter otwarty, zaklada mo2liwoSi uwzglgdnienia nowych form

wspolpracy i doskonalenia tych, kt6re juz zostaly okre6lone.
3. Wnioski i propozycje dotyczqce funkcjonowania Programu w roku 2015, organizacje

pozarzqdowe mogq w trakcie funkcjonowania Programu, skladac do pracownika
Gminy Starcza odpowiedzialnego za wspolpracq z organizaqami pozarzqdowymi.

Ptzewodnicz4ca Bady Gminy
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