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Rady Gminy Starcza

z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie : przyjgcia Programu Wsp6lpracy z Organizacjami
Pozarzqdowym i w 2008 roku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz4dzie gminnym ( Dz. \J. z 2001r. Nt 142 poz. 1591 z p62n. zm ) otaz
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego
iwolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z p62n. zm.)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastgpuje:

s l
Ustala sie Program Wspolpracy z Organizaciami Pozazadowymi
w 2008 roku, w brzmieniu zalqcznika do niniejszej uchwaly.

s 2

Wykonanie uchwaly powieza si9 W6jtowi Gminy Starcza.

s 3
- Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia z moc4 obowiqzujacE

od 1 stycznia 2008r.

Przewodnjdzaca Badv Gminv
l

Marjld Watllrttl. ha&.



zalqcznik Nr 1
do uchwaly Nr 59/ur/07
Rady Gminy Starcua
t dn a ?7 .\2.2007t .

Program Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarz4dowymi
w 2008 roku

Wstep

Gl6wnym cetem samozEdu gminy starcza jest iak najlepsze zaspokajanie
zbiorowych potzeb wsp6lnoty, kt6rq twozq jej mieszkaicy.
Podstawo\,/ymi korzy5ciami takiej wsp6lpracy sE mlQdzy innymi:

- umacnianie w spolecznej Swiadomogci poczucia odpowiedzialno6ci za siebie
i za swoje otoczenie,

- budowanie spoleczeistwa ob)'vvatelskiego poprzez aktywizacjQ spolecznosci
lokalnvch,

- wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialafi dziQki dobremu
rozpoznaniu wystqpujEcych potzeb.

Celem niniejszego Programu jest okre6lenie czytelnych zasad dzialania gminy
w zakresie wspierania organizacji pozazEdowych popzez powiezenie organizacjom
pozazadowym ustawowych zadair gminy.

Rozdzial I

2 .

1 .

3.

4.

Program Wspolpracy z Organizacjami Pozazqdowymi jest elementem
lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki spolecznej.
Program okre6la formy, zasady i zakres wsp6lpracy gminy Starcza
z organizacjami, a tak2e gl6wne zadania publiczne, kt6rych realizacja
z/vi4zana bgdzie z udzieleniem pomory publicznej.
Ilekroa w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie siq pzez to ustawQ z dnia 24 kwietnia 2003r'
o dzialalnofci po2ytku publicznego io wolontariacie,

2) organizacji - rozumie siQ pzez to organizacje pozarzEdowe, osoby
prawne ijednostki organizacyjne, o kt6rych mowa w art. 3 ust.2 i3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r' o dzialalnosci po2ytku publicznego
io wolontariacie,

3) programie - rozumie siQ pzez to Program Wspolpracy z Organizacjami
PozarzAdowymi w 2008r. na terenie gminy Starcza.

Obszar wsp6lpracy gminy Starcza i organizacji obejmuje w szczeg6lnosci sferQ
zadafr publicznych, o kt6rych mowa w aft.4 ust.l ustawy.



Rozdzial II. Formy wsp6lpracy
1. zlecanie realizacji zadah gminy Starcza organizacjom poprzez:

1) powiezanie wykonywania zadafi publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacjl,

2) wspieranie wykonywania zadai publicznych poprzez udzielenie dotacji
na dofinansowanie ich reaiizacji.

2. Wzajemne informowanie siq o planowanych kierunkach dzialalnosci
iwsp6ldzialania w celu zharmonizowania tych kierunkow popzez:

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

Komisjach z mo2liwo6ciE zabrania glosu,
4) pzekazywanie pnez organizaqe informacji o przewidywanych lub

realizowanych w 2008r. zadaniach sfery publicznej, o kt6rych mowa w
Rozdziale I pkt 4 Programu, a lcdrych realizacja odbywa siQ w oparciu
o Srodki inne, ni2 wynikajAce z Programu,

5) uzgadnianie listy zagadnlen prioMetowych, o kt6rej mowa w Rozdziale
IV na kolejny rok bud2etowy.

3. Konsultowanie projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczacych
dzialalnosci statutowej organizacji, popzez:

1) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz jej
Komisjach, na kt6rych pzedstawiane bQdA projekty uchwal
odnoszEcych siq do zagadniei zwiQzanych z profilem dzialalnoscl tych
organizacji,

2) ptzyjQcie zasady stalych konsultacji uchwal Rady Gminy i ZanQdzeh
W6jta z Organizacjami PozarzEdowymi, w sprawach zwiazanych
z profilem ich dzialalnosci.

4. Twozenie wsp6lnych zespol6w zadaniowych o charaKeze doradczym
i inicjatywnym, w sytuacji zaistnialej potnebY z inicjatylvy organu gminy lub
organizacji, w celu:

1) pzygotowania poeki6w uchwal Rady Gminy Starcza w sprawach
dotyczqcych dzialalno6ci pozytku publicznego,

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

5. Inne formy wsparcia moga obejmowai w szczeg6lnosci:
1) udzielanie pomocy pzy organizowaniu spotkah otwartych pzez

organizacje, kt6rych tematyka wiaze slq z Programem, np. popzez
mozliwo6a nieodplatnego udostQpniania lokalu, Srodkow technicznych
I tD.,

2) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu 6rodk6w finansowych na realizacjQ
zadai publicznych z innych 2r6del ni2 dotacja gminy Starcza,

3) organizacjQ lub wsp6ludzial organu gminy Starcza w organizacji
szkole6, konferencji, forum wymiany do6wiadczefi, w celu podniesienia
sprawno6ci funkcjonowania organizacji,

4) nieodplatne udostQpnianie material6w zwiqzanych ze wspieraniem oraz
powiezaniem realizacji zadan publicznych, ktorych realizacja odbylva
siq w drodze konkursu ofert,

5) promocjQ dzialalno6ci organizacji uczestniczEcych w realizacji
Programu..



Rozdzial IIL Zasady wsp6lpracy

1. zlecanie realizacjl zadafi gminy Starcza organizacjom obejmuje w pieMszej
kolejnoscl te zadania, kt6re Program okresla jako zadania priorytetowe
iodbywa siQ po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba 2e pzepisy
odrebne pzewidujq inny tryb zlecenia lub dane zadanie mo2na zrealizowai
efektyvvniej w inny spos6b okreSlony w pzepisach odrQbnych
(w szczeg6lno6ci na zasadach iw trybie okreslonym w pzeplsach
o zam6wieniach publicznych, z zachowaniem por6wnywalnosci metod
kalkulacji kosztdw oraz por6wnywalnosci opodatkowania)

2. Otvvarte konkursy ofeft sA oglaszane i pzeprowadzane w oparciu o pzepisy
ustawy iwydane na jej podstawie pzepisy wykonawcze oraz kompetencle
wlasciwego organu gminy Starcza.

Rozdzial IV, Lista zagadnieri priorytetowych

1. Rada Gminy w Starczy na podstawie zdiagnozowanych potzeb, wniosk6w
skladanych przez organizaqe, a tak2e na podstawie dotychczasowego
pzebiegu wspolpracy z organizacjami uznaje, 2e do zagadnieh
prioMetowych, kt6rych realizacja w roku 2008 pzez partner6w Programu jest
najpilniejsza nale2E:

1) wspieranie stowazyszen ubiegajacych siq o
ir6del zewnqtrz nych,

2) upowszechnianie zajQi sportowych oraz
i turystycznej,

3) pzeciwdzialanie izolacji i marginalizacji spolecznej,
4) aktywne formy pzeciwdzialania bezrobociu, w szczegdlno6ci kreowanie

postaw przedsiQbiorczych,
5) rozw6j form pracy z rodzinq" w tym opieki nad dzieemi i mlodzie2A

(w ramach 6wietlic srodowiskowych, klub6w mlodzie2owych ikol
zainteresowan),

6) pzedsiQwziecia kulturowe, w szczegdlnosci jej alternatywne,
niekomercyjne formy wspierania lokalnej tw6rczo6ci artystycznej,

7) wspomaganie rozwiqzywania problem6w os6b starszych,
8) ochrona Srodowiska naturalnego.

2. Lista zagadnieh, vwmienlonych w ust.1 mo2e ulec rozszezeniu, w zale2no6ci
od mozliwosci ich realizacji.

3. Organizacje z wlasnej inicjatywy mog4 zlozye ofertq realizacji zadan
publicznych, tak2e tych, kt6re sE realizowane dotychczas w inny sposob,
w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatzenia takiej
oferty stosuje siQ odpowiednio pzepisy ustawy.

pozyskanie funduszy ze

tozwq 6a4 sportowej



Rozdzial V, Postanowienia kofcowe

1 . Rada Gminy uchwali roczny Program wspolpracy Gminy Starcza
z Organizacjaml PozazEdowyml na 2009 rok, biorAc pod uwagq
w szczegolno6ci:

1) formy wsp6lpracy, o kt6rych mowa w Rozdziale II Programu,
2) informacjq W6jta o stanie realizacji wspolpracy z organizaqami,
3) informacjQ W6jta o realizaqi zadan publicznych objQtych Programem,

a powierzonych do wykonania w trybie wynikajqcym z odrQbnych
pzeprsow,

4) informacjQ Komisji Rady Gminy w zakresie wsp6lpracy z organizacjami
pozazEdowymi.

Wysoko6i 5rodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjQ zadan
DUblicznych okre6li uchwala budzetowa Rady Gminy Starcza.

3. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiEzana
zamieszczenia w swoich materialach informacyjnych zapisu o finansowaniu
dofinansowanlu zadania pzez gminq Starcza.

nrzewodnicaca Rtf!-llinr

Maryld Wduttliczak
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