
RADA GMINY
w StarczY

UCHWALA NR lsIVITIN1
RADY GMINY STARCZA

z dnia 20 wrzesnia 2011 r.

w sprawie: rocznego Progrtmu Wsp6lpracy Gminy Starcza z Organizacjrmi Poz8rzqdowymi w 2012 roku

Na podstawie art.7ust.l pki 19 iart. 18 ust.l ph 15 usta\ y zdnia 8 marca 1990r o samorzedzie gminnym ( Dz.

Uz 200lrNrl42. poz. l59l zp6al zm. ) oraz art.5 a ustawy zdnia 2,{ kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poz}'tku

publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z2o10r. Nr 234. poz. 1536)

Rads Gmin] Starcza uch$ala. co nasttpuie:

! 1. Uchwala sie Roczly Program Wsp6lpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarz4douymi na rok 2012,
w brnnieniujak \r'zal4czniku do niniejszej uchwaly.

S 2. Wykonanie uchwab powierza sie W6jtowi Gminy Starcza.

g 3. Ucbwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia z moc4 obowiqzujac4 od I stycznia 2012r.

Prz8wodniczaca Rady Gminy
€lc1L'r.,tlt

mgr Eub Jcd.rzejarsha
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Zal4cmik do Uchwaty Nr 45/Vllll I

Rady Gminy Starcza

z dnia 20 wrzeinia 201I r.

PROGRA.M WSPOLPRACY GMINY STARCZA Z ORCANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIf,NIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 20I2

Rozdzial 1.
Postanowienia 096lne

1. Ilekroa w niniejszym programie mowajesr o:

])Ustawie nale2y przez !o rozumie6 ustawc zdnia 24 hvietnia 2003r. o dzialalnosci pozlrku publicznego io
wolontariacie ( Dz. U. z 2010r, Nr:34. poz. 1536),

2)Zadaniach publicznych - nalezy przez to rozumie6 zadania okeslone w art. 4 usta{y.

3)Organiacjach - naleiry przez to rozumie6 organizacje pozarzqdowe otaz podmioty, o ld6rych mowa w art.
3 ust. 3 uslawy o dzialalnoScj poz)'tku publicznego i o wolontaria€ie,

4)Programie - nalezy przez to rozumiei ,.Program wsp6lpracy Gminy Starcza zorganlz cialx.i Pozarz4dow)mi
oraz podmiolamj '"rTmienionymi w art- 3 ust. j ustawy ,

s)cminie - nalezy przez to rozumie6 Gmine Srarcza,

6)Radzie nalezy przez to rozumiec Radq Grniny Starcza,

7)W6jcie nalezy pzez to rozumje6 w6jta Gmin) Starcza.

8)Dotacjach- r,a1e4 przez to rozumie6 Srodki tuEnsowe z budzetu Gminy przekazywane na podsta{ie
przeprsow.

g)Kontursie - nalezy przez to rozumie6 otsarty konkurs ofert na realizacje zadai publiczn-vch Gminy Starcza,
oglaszany przez W6jla Gminy Slarcz2,

2. Prograrn obejmuie $'sp6lprdca Gniny Starcza z organizacjami dzialajqcymi na rz€cz Gminy Starcza ijej
mieszkaric6w.

3. Profram stworzono we usp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi w ramach konsultacji spolecznych.

Rozdzisl2.
Cel gl6wtry i cele szczeg6lowe programu

- l. Celem gl6\rnym programu jesl zaspokajanie potrzeb spolecmych mieszkaic6w Gminy oraz wznocnienie
rozwoju spoleczeistwa obywatelskiego poprzez budollanie iumacnianie paflierstwa pomi9dzy Gmina
a organizacjami pozarzado\qmi oraz podmiotami , o k6rych mowa w an. 3 ust.i Ustawy.

2. Celami szczeg6lo$ymi Programu s4.

I )poprawa jako{ci 4cia mieszkanc6w Gminy poprzez pelniejsze zaspokojenie ich potrzeb,

2)racjonalne wykorzystanje publicznych Srodk6$ finanso\rych,

i)otwarcie na jnnowacyjnos6 i konkurencyino{6 w $}konywaniu zadai publicaych,

4)podniesienie efekt-v$,nosci i dzialan w sferze \,rykonywania zadan publicznych.

5)integncja oEanizacji lokalnych obejmujacych zakresern dzialania sfere zadai publicanych,

6)wzmocnienie potencjalu organizacji oraz rozw6j wolontariatu,

7)promowanie i wzmacnianie poslaw obywatelskich.
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Rozdzial3.
Zasrdy wsp6lpracy

1. Wsp6lpraca Gminy Starcza z organizacjami pozarz4do$Tmi oraz podmiolami, o k16rych mowa w art. 3 us1.
I ust?$y odbywa siQ na zasadach:

l)pomocdczosc'- zgodnie zk6rq cmina powierza oreanizacjom realizacjg zadai wlasnych a organizacje
zapewniajqich wykonanie w spos6b ekonomicmy, profesionalny i temino$y;

2)suwerennoic' stron - zgodnie z kt6rq stosunki pomigdzy cminq a Organizacjami ksztaltowane bgd4
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleZnosci w swojej dziatalnosci statutowej;

3)partnerstwa - co oznacza dobrowoln4 wsp6lprace 16l,!norzednych sobie podmiot6$' w rozwiqzywaniu $sp6lnie
zdefiniowanych problem6w i osi4gan;u razem wytlczonych cel6w;

a)efektyuno6ci - co oznacza wsp6lne d4zenie do osi€nigcia mozliwie najwiekszlch efek6\,! realizacii zadari
publicznych;

s)uczciwej konkurencji co oalacza wJm6g udzielania fych samych informacji odno6nie wykonywanych
dzialan, zar6wno przez podmiol_v publiczne jak i riepublicae. a talze obowiqzek stoso\,lania tych samych
kry.teri6\'prry dokonyrvaniu oceny t)'ch dzialad i podejmowaniu decyzj; odnoSnie ich finansowania:

6)jawnoici zsodnie z lct6r4 ws4stkie mozliwoici wsp6lpracy cminy z orsanizacjani sa po$'szechnie wiadome
oraz jasne i zozumiale * zakresie stoso$anlch procedur i kr/teri6* podejmotrania decyzji.

Rozdzial 4.
Zakres pnedmioto*y

l. Przedmiotem wsp6tpracy Gminy z organizacjami pozarzEdowymi jest :

l)realizacja adan publiczn),ch Gminy okre{lonych w ustawach. w zahesie odpow;adaj4cym jej zadaniom
wlasnym

2)konsulto{anie projekt6w akt6w prawa miejscowego na etapie ich tworzenia:

3)okreslanie potzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania.

4)podryzszanie efekf wno(ci dziahn kierowanych do nieszkanc6w cminy.

Rozdzial5.
Formy wsp6lpracy, o kt6rych mons w rrt.5 ust 2 ustawl o dzialalnosci poatku publiczncgo io

wolontarircie

1. Wsp6lpmca Cminy Starcza z organizacjami pozarzadowymi omz podmiotami o k16rych mowa w art. 3 ust.
i ustawy. moze przybierai formy finansovre i pozafinanso*e-

2. Wspolpraca o charakerze finansowyrn, pomigdzy Cmin4starcza a orga zacjami pozarzqdo\ t,rni, moze by6
prcwadzona w szczeg6lnosci poprzez:

- l)Zlecanie organizacjom pozaft4dowym realizacji zadai publicznych na zasadach okreslonych * ustawie z dnia
2,+ kwietnia 200ir o dzialalnoSci po4flkn publicmego i o wolontaiacie, w fonnach powierzania lub wspierania
wykonania zadania \iraz z udzielenienr dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2)Udzielanie pozyczek. gwarancji. porQczei organizacjorn pozarzEdo\ ym oraz podmiotom wymienionym w art.
3 ust. 3 ustaw], na realizacjq zadari w sferze po .rku publicznego . na zasadach okreslonych w odrAbnych
przepisach

i. Wspolpraca o charakerze pozafinansorrvym pomiadzy Gminq Starcza a organizacjami pozarzqdowymi .
moze by6 Fowadzona w szczeg6lno(ci poprzez:

l)konsultowanie z organizacjamj pozarzadowymi oEz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. I ustawy.
projekt6\,r akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej rych organizacji, w c€lu
uzyskania ich opinii.

2)publikowanie waznych informacjj na stronach irtemetorych urzQdu gminy \r'1l1v.gminastarcza.pl, omz
\ BiuleD nie lnformacj i  Publ icznej.

3)przekaz''wanie informacji o dostepnych progmmach pomoco\\Tch, szkoleniach, konferencjach- za
posrednicr$em pocTrj elekrronicmej.
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4)informowanie przedslawicjeli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminystarcza, na kt6rych dyskuto\,\,ane
bQdqprojekB uchwal odnoszqcych si€ do zagadnieri zrviqzanycb z profilem dziatalnosci,

5)udzielanie w miar9 mozliwo6ci wsparcia technicznego. organizacyjnego i merytorycmego,

6)two.zenie wspolnych zespol6w o charakterze doradcz.vrn i jnicjao'rvnlm, zlozonych z przedstawicieli
oreanizacji pozarzEdowych oraz prz€dstawicieli wlaiciwych organ6w administracji samorzqdo"'ej.

7)otwarte spotkania przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorzqdu

8)koordynowanie i prowadzenie wsp6lnych dzialan i przedsi€wziQi ( np. $spolne organizowanie konferencji cz!
wsp6ipraca przy Swiadczeniu konketnych ustug na rzecz spoleczno(ci lokalnej),

9.)zawieranie um6u o 
"ykonanie 

inicjaty\y lokalnej na zasadach okeslonych \l Usiawie,

lo)udzielenie organizacjorn pozarzqdowy pomocy w pozyskaniu lokalu na prowadzenie dzialalnosci
statutowej,

ll)udzielanie rekonendacji oreanizacjom wsp6lpracujqqm z GminE k6re ubiegajE si€ o {rodk; finansowe
z innych i6del.

l2)objgcie patonatem W6jta Gminy Starcza imprez i przedsie$'zie6 realizowanych przez organizacje.

4. DecyzjQ o podjQciu wsp6tpracy i przlznanej fomie wsp6lpracy podejmuje W6jt w ciqsu niesi4ca od dnia
zlozenia $niosku.

Rozdzial6.
Priorytetowe z.drnia publiczne

1. Wsp6lpraca Gminy Starcza z organizacjami pozarzEdow],mi ordz podmiotami wymienionymi w an. 3 ust.
i ustau] dotycz) \ ylAcznie realizacji zadai okedlonych w an. 4 ust. I ustaw] o &ialalnoSci po4'tku publicarego
io wolonlariacie, \,! zakresie odpowiadaiactm zadaniom slasnym gminy.

2. W roku 2012 Gmina Starcza ustala jako priorytetowe mstepujqce zadaniq kr6re mogq by6 zlecane do
realizacji organizacjom pozarzqdowym prowadz4cym dzialalnoi6 staiutowq w danej dziedziniei

l)w zakesie wspierania i upowszechniania kultury fizlcanej i sportu;

2)przeciwdzialania uzalearieniom i paiologiom spoleczn).m;

i)turr sqr'ki i kajoznawstwa;

a)ochrony i promocji zdrowia;

5)dzialalno(ci na rzecz os6b niepelnospmwnych;

6)kullury, sztuki. ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego.

l. Lisia zagadnie6 qmienionych w mmach obszar6w wsp6lpracy nie zamyka katalogu zadai. jakie mog4 bya
realizowane w ramach programu. Organizacje z wlasnej injcjalywy moga zlozya oferte realiacji zadan

- publicznych takze lych, tl6re s4 realizowane dotychczas w inny spos6b. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty
stosuje siQ odpowiednio art. l9 a Ustary.

Rozdzial 7.
okres realizacji programu

Program realizowany bgdzie w 2012 roku.

Rozdzial 8.
Spos6b realizscji programu

l. Przeprowadzanie otwarych konkun6w ofert odbywa sie wedlug mstepujqcych zasad:

l)zlecanie realizacji zadan organizacjom obeimuje w pierwszej kolejnoici zadania prioq(elowe i odb'lvad si9
bedzie po przeprowadzeniu oiwarteso konkursu ofert. chyba ze przepisy od&bne prze*idujq inny tryb zlecenia
lub dane zadania mozna aealizo\,la6 efektyw ej w inny spos6b oke(lony w przepisach odr€bnych,

2)otwarty konkurs ofert oglasza W6jt Gminy Starcza,

3)termin skladania ofert nie moze bya k6tszy ni2 2l dni od ukazania sip ogloszenia
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4)oNartv konturs ofert oglasza sie w Biule!"nie lnformacji Publicaej. na stonie intemetowej UrzQdu Gminy,
oraz na tablicy ogloszei Urzedu Gminy

5)konkurs ofe( pro$ adzi Komisja Konkursowa powolana przez w6jta Gminy Starcz4

6)zlozone olerty sqopiniowane pzez KomisjQ Konkurso\4'A

7)po zasicgniQciu opinii Komisji Konkursowej decyzje o \ryborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje w6jt
Gminy.

8)w)niki konlursu sq publikowane w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie intemetowej Urzedu Gminy
oraz na tablicy ogloszei Urzedu Gminy Starcza.

g)dwie lub wiecej organizacji moze zlozyc w konkursie ofert€ wsp6lntu zgodnie z art. 1,1 ust. 2 usta\l).

2. W6jt Gniny Starcza moze zleci6 organizacji realizacjg zadania publicznego na \,lniosek organizacji
zpominigciem otwa(ego konkursu ofert. Szczeg6lowe warunki oraz tryb przlmawania dofinansowania okresla
art. 19 a usta\,ry.

Rozdzial 9.
Wysoko6d Srodk6w przeznaczanych na realizacjt programu

l. W),sokosa Srodkdw finansouych przeznaczonych na realizacje zadai publicznych okeili uchwala
budzetowa Gminy na rok 2012.

2.W roku 2012 na realizacjt zadai publicznlch objgtych niniejszym programem przeznacza sie kwotg
\,! \,rysokosci co najmniej 40.00021

Rozdzial10.
Spos6b oceny realizacii progr|mu

L Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane dzialania maj4ce na celu ocene
realizacji wykonania Progmmu.

2. Celem ewaluacji za rok 2012 bedzie ocena wpl-vwu Progmmu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.

3. Ustala siQ nasi9pujace wskazniki niezbedne do oceny realizacji Progrdmu:

I )liczba ogloszonych otwartych koDtrurs6w ofert,

2)liczba ofen zlozonych r otwartych konkursach ofert. w tyrn liczba o€anizacji,

3)liczba zawartych un6w na realizacjQ zadania publjcznego, $ ilm liczba organizaclr,

,{)liczba um6w, k6re nie zostaly zrealizowane lub zostaty rozwiazane przez Gmine z pzyczyn zalehych od
organiz2cji.

5)liczba beneficjent6w bioracych udziat w zadaniu publicmym,

6)wysokoaa k{ot udzielonycb dotacji \l poszczeg6lnych obszarach,
' 7)wysokosa Srodk6w finansowfch zaangazowanych przez organiacje pozarzqdowe w realizacje zada6

publiczrych ujQtych w Programie,

8)liczba ofert wsp6lnych zlozonych przez organizacje,

9)wysokos6 irodk6w finansowych pzeznaczonych na realizacjQ Programu,

1o)liczba projekt6w akt6w pra* a miejscowego stanowionych przez Rade. konsultouanych przez organizacje,

I 1)lic/ba sporlan / prled.B$ icielami orsanizacji.

1. w6jt Gminy Srarcza sklada Radzie Gminy Starca sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie do dnia
30 kwietnia nastQpnego roku.

Rozdzial ll.
lnformacje o sposobie tworzenia programu oraz o prz€biegu konsultacji

L Prcgram jest tworzony wsp6lnie z Organizacjami na podstawie konsultacji.

2. Konsultacje przeprowadzane saw celu wyrazenia pzez Organizacje uwag w odniesieniu do Programu-
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i. Konsultacje przeprowadza w6jt na zasadach okeslonych w uchwale Rady Gminy Starcza w sprawie
okreslenia sposobu konsultowania z radami dzialalnoSci po4'tku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi
i podmiotami wfmienionlni w art. i ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnoici pozltku publicznego io
wolontariacie projeki6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach doocz4cych dzialalnosci statutowej
organizacj i.

Rozdzial 12.
Tryb powobryania i zasady dziatania konisji konkursow)ch do opiniowania ofert w otwart-vch konkurstch

1. KomisjQ konkursowq do opiniowania ofen w otwartych konl-ursach ofen powoluje W6jt w drodze
ZTz4dzenia.

2. W sklad komisji konkunowej wchodzi przynajmniej dw6ch przedstawicieli Urzedu Gminy Starcza oraz co
naimn'el jednr o.oba repre./enrujqca orran,/acje.

3. Czlonlani komisji konkursowej po{olanej w celu oceny zlozonych ofert n;e mog4 byd podmiory ubiegaj4ce
sie o dotacje oraz osoby pozostaj4ce z podmiotem ubiegajqcyn sie w takim stosunku prawnym lub faktycznym.
kt6ry moze budzja wqfpliwoici, co do ich bezstronnoSci.

4. Konisja obraduje m posiedzeniach zamkni€rych, bez udzialu oferenl6w.

5. Posiedzenie Komisji zwoluje i prowadzi Przewodniczqcy, a $ przypadku .jego nieobecnosci uTznaczony
przez Przewodnicz4cego czlonek komisji.

6. Do wazno(ci obrad Konisji ni€zbednajest obecno(6 co najnniej 50% skladujej czlonk6w.

7. Z R.tutu pracy w Komisiijei czlonko\Jlie nie otzymujq \,vynagrodzenia.

8. Komisja rozpatruje ofertv oddzielnie dla kazdego zadania konkursowego.

9. w pierwszej kolejnosci ofert) ocenia sie pod wzgledem forrnalnyrn. Oferty n;e spelnjajqce wymog6rJ!'
formalnych s4 odrzucane-

10. Nastepnie ofert-v ocenia sie pod wzglgdem mer.\'torycznym.

11. Z prac Komisji spozqdza sig prolokol. kt6ry podpisuje Przewodnicz4cy i usryscy czlonkowie obecni na
posiedzeniach.

12. PrzewodniczEcy Komisji przedstawia w6jtowi Gminy Starcza w) ki konkursu oraz propozlcje kwoi
dotacji.

13. Wyniki konkulsu s4 zatwierdzane przez W6jta Gminy.

1,{. w}niki otwartego konhlrsu ofen zarvierajqce nazwi oferenta, nazwQ zadania publicznego, w)soko56
przyznanych Sroall6w plrblicznych oglasza siQ niezwloczie w:

I )Biuletynie Informacji Publicznej.

2)siedzibie organu oglaszajqcego konlurs,

3 )na srronie intemetowej gmily.

Rozdzial1f,.
Postanowienia ko6cose

l. Zmiany niniejszego Programu \rymagaja formy przyjatej jak dlajego uchwalenia.

2. Program ma chamker otwarty, zaklada mozliwosa uwzglQdnienia no*ych form wspolpracy i doskonalenia
tlch. k6re juz zostal"v okrcslone.

3. Wnioski i propozycje dotycz4ce funlcjonowania Programu w roku 2012, organizacje pozarzqdowe mog4
w takcie fun-kcjonowania Proglamu. skladai do pracow ka Gminy Starcza odpowiedzialnego za wspobrac€
z organizacj ami pozarz4dowymi.

Pne|//odnhrica Rady 0miny
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