
Zatycznik Nr 1
do Uchwaty Nr LI 1/338/10
Rady Gminy Stawno
z dnia 10listopada 201 Or.

Program Wspolpracy Gminy Stawno

z Organizacjami Pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadz^cymi

dziafalnosc pozytku publicznego na rok 2011 .

Wstep:

dfc Priorytetem wtadz Gminy Stawno jest stuzenie mieszkaricom oraz
dziatajqcym na terenie gminy organizacjom pozarzqdowym w ramach posiadanych
zasobow i kompetencji w sposobjak najbardziej skuteczny.

Przyjmujqc Program Wspotpracy Gminy Stawno z Organizacjami
Pozarzqdowymi i Innymi Podmiotami, Rada Gminy Stawno deklaruje budowanie
dialogu obywatelskiego, che_c umacniania lokalnych dziatari, stwarzania
warunkow do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujqcych na rzecz
spotecznosci lokalnej oraz wyraza intencjf? realizacji swych zadah ustawowych
w scistym wspotdziataniu z Organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami.

Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych
obywateli podejmujq cenne dziatania na rzecz lokalnej spotecznosci, dlatego
wspotpraca organizacji pozarzqdowych i gminy stwarza szanse. na lepsze
realizowanie wspolnego celu, jakim jest poprawa jakosci zycia mieszkancow

0 naszej gminy. Spoteczna aktywnosc lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia
s/£ do petniejszego zaspokajania potrzeb wspolnoty, sprzyja tworzeniu wie.zi
spotecznych i rozwojowi odpowiedzialnosci za przysztosc gminy.

Program wprowadza jasne i czytelne rozwiqzania wtqczajqc organizacje
w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycjq wspotpracy
w dziataniach na rzecz Gminy Stawno.



I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Program okresla cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy wspotpracy
z organizacjami prowadza^cymi dzialalnosc pozytku publicznego, w zakresie
prowadzenia dzialalnosci w sferze zadan publicznych gminy Slawno.

2. Miejscem realizacji niniejszego programu jest obszar Gminy Stawno;

II. SLOWNICZEK POJ^C
llekroc w Programie jest mowa o:
> ustawie-nalezy przez to rozumiec ustawe, z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.
Nr 96, poz. 873, z pozn.zm.).

> dziatalnosci pozytku publicznego -nalezy przez to rozumiec dziatalnosc
spotecznie uzyteczng, prowadzong przez organizacje pozarzqdowe w
sferze zadah publicznych okreslonych w ustawie o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie;

> organizacji - nalezy przez to rozumiec organizacj^ pozarzgdowq oraz
podmioty, o ktorych mowa w art. 3,ust.3 ustawy, prowadzqce
dziatalnosc pozytku publicznego;

> dotacji - nalezy rozumiec przez to dotacje. w rozumieniu art.2;pkt 1
ustawy

> srodkach publicznych - nalezy przez to rozumiec srodki publiczne, o
ktorych mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na
wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy;

> programie - nalezy przez to rozumiec Roczny Program Wspotpracy
Gminy Stawno z Organizacjami Pozarza,dowymi i innymi podmiotami
prowadzgcymi dziatalnosc pozytku publicznego narok2011;

> Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmin^ Stawno
> Radzie Gminy - nalezy przez to rozumiec Rad$ Gminy Stawno
> Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Stawno

III. CELGtOWNY I CELE SZCZEGOtOWE PROGRAMU

1. Celem gtownym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomi^dzy
samorzqdem a organizacjami pozarza_dowymi.



2. Cele szczegotowe:
a) poprawa jakosci zycia, poprzez petniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaricow

gminy;
b) integracja podmiotow realizujgcych zadania publiczne;
c) prezentacja dorobku organizacji pozarzgdowych i promowanie ich osiqgniQc;
d) wzmocnienie potencjatu organizacji pozarzgdowych;

IV. ZASADY WSPOLPRACY
Program Wspotpracy Gminy Stawno z organizacjami pozarzqdowymi oraz

podmiotami pozytku publicznego opierac SJQ b^dzie na szesciu podstawowych

zasadach:

• partnerstwa - wspotpraca pomi^dzy wtadzami samorzqdowymi
a organizacjami pozarzgdowymi oparta jest na obopolnych korzysciach ,
woli i ch^ci wzajemnych dziatari , wspotdziataniu na rzecz
rozwiqzywania lokalnych problemow , m. in. : uczestnictwie organizacji
w rozeznawaniu i definiowaniu problemow mieszkaricow gminy,
sugerowaniu zakresu wspotpracy , proponowaniu standardu ustug
swiadczonych przez organizacje;

• pomocniczosci - samorzqd udziela pomocy organizacjom pozarzqdowym
, w niezb^dnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspolnoty
samorzqdowej , a organizacje zapewniajq ich wykonanie w sposob
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

• suwerennosci stron - wtadze samorz^dowe i organizacje nie narzucajq
sobie nawzajem zadari , szanujqc swoj^ autonomi^, mogq natomiast
zgtaszac wzajemne propozycje i deklaracje, gotowosc wystuchania
propozycji drugiej strony;

• efektywnosci -d^zenie wszystkich zainteresowanych do osiggania jak
najlepszych efektow w realizacji zadari publicznych przy danych
srodkach i mozliwosciach;

• uczciwej konkurencji - zarowno wtadze samorzgdowe, jak
i organizacje , w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania
przyznanych srodkow publicznych dziatajq zgodnie z prawem
i dobrymi obyczajami, nie naruszaj^c dobra wzajemnych dziatari;

• jawnosci podejmowanych dziatari - procedury post^powania przy
realizacji zadari publicznych przez organizacje pozarzqdowe , sposob
udzielania oraz wykonania zadania sq jawne. Dotyczy to
w szczegolnosci udost^pniania organizacjom przez gmin^ informacji o



celach, kosztach i efektach wspotpracy , a takze srodkach finansowych
zaplanowanych w budzecie gminy na wspotprac^
z organizacjami pozarzgdowymi oraz kryteriach oceny projektow.
Zasada ta obliguje rowniez organizacje do udost^pniania gminie

danych dotycz^cych struktury organizacyjnej , sposobu

funkcjonowania, prowadzenia przez nie dziatalnosci statutowej oraz

sytuacji finansowej.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1. Przedmiotowy zakres wspotpracy gminy z organizacjami pozarzqdowymi

oraz innymi podmiotami okresla art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzgdzie gminnym oraz art. 4 ustawy o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

2. Gmina wspotpracuje z organizacjami pozarza_dowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc statutowg w dziedzinach
obejmuja.cych przedmiotowy zakres wspotpracy.

VI. FORMY WSPOLPRACY:
Gmina Stawno z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami

prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego prowadzic b^dzie wspotprac^

w formie zlecania realizacji zadah publicznych na zasadach okreslonych w ustawie

poprzez:

1) powierzanie wykonania zadah publicznych wraz z udzielaniem dotacji
na finansowanie ich realizacji

2) wspieranie wykonania zadari publicznych wraz z udzielaniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji;

Srodki finansowe przeznaczone b^dq na okreslone zadania, a nie dla okreslonych

podmiotow.

Poza tym wspotpraca Gminy Stawno polegata b^dzie na:

> Wymianie informacji b^da.cej podstawa. prawidtowego diagnozowania
problemow i potrzeb mieszkaricow Gminy Stawno , na podstawie ktorej
opracowane zostanq zadania oraz programy celowe;

> Wzajemnym informowaniu si$ o planowanych kierunkach dziatalnosci
i wspotdziatanie w celu zharmonizowania tych kierunkow;



> Konsultowaniu z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami,
wymienionymi w art. 3,ust.3 ustawy odpowiednio do zakresu ich dziatania ,
projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotyczgcych dziatalnosci
statutowej tych organizacji;

>Tworzeniu wspolnych zespotow i komisji o charakterze doradczym
i inicjatywnym , ztozonych z przedstawicieli organizacji pozarzgdowych ,
innych podmiotow wymienionych w art. 3,11st. 3 ustawy oraz przedstawicieli
wtasciwych organow administracji publicznej;

>Wspotdziataniu w pozyskiwaniu srodkow finansowych z innych zrodet,
w szczegolnosci zfunduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

> Udzielaniu rekomendacji organizacjom pozarzqdowym i podmiotom pozytku
publicznego wspotpracujqcym z gmina^ , ktore ubiegajg sie. o dofinansowanie
z innych zrodet.

> Udzielaniu pomocy w nawi^zywaniu wspotpracy regionalnej , krajowej lub
mi^dzynarodowej z partnerami o podobnym profilu dziatania;

> Udost^pnianie tablic informacyjnych Urz^du Gminy , strony internetowej
Gminy Stawno, a takze lokalu na spotkania organizacyjne .

> Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych w ustawie;

> Umow partnerstwa okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz.
1241).

VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Wspotpraca Gminy z podmiotami Programu dotyczy zadah okreslonych
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
i wolontariacie w szczegolnosci ustawowych zadah gminy realizowanych
odpowiednio do terytorialnego zakresu dziatania Gminy , w nast^pujqcych
dziedzinach:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym :
• popularyzacja zaje,c w roznych dyscyplinach sportu
• wspotzawodnictwo sportowe dzieci i mtodziezy
• organizowanie przedsie.wzie.c sportowych i sportowo- rekreacyjnych dla

mieszkaricow gminy;
• organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych

o charakterze gminnym i ponad gminnym ;
• organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkaricow gminy

Stawno;



• wypoczynek dzieci i mtodziezy podczas ferii szkolnych i w czasie wolnym
od zaj^c

2) przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spotecznym , w tym
• organizacji wypoczynku dzieci i mtodziezy z rodzin niewydolnych

wychowawczo;

• prowadzenia profilaktyki srodowiskowej na rzecz dzieci
i mtodziezy ze srodowisk patologicznych;

3) zadah obejmuj^cych porzqdek i bezpieczenstwo publiczne z zakresu ochrony
przeciwpozarowej;

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Roczny program wspolpracy z organizacjami pozarzajdowymi na 2011 rok
obowiazujeodOl.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

IX. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU
l.Realizatorami Programu be.daj

• Rada Gminy Stawno i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki
spotecznej i finansowej;

• Wojt Gminy Stawno - w zakresie realizacji polityki spotecznej
i finansowej gminy wytyczonej przez Rade. Gminy;

• Komisja konkursowa - w zakresie przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert na realizacje. zadari zleconych przez Wojta Gminy
podmiotom programu ;

• Kierownicy referatow oraz osoby zajmujgce samodzielne stanowiska
pracy w Urze.dzie Gminy Stawno oraz jednostki organizacyjne gminy -
w zakresie biezgcej wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi
w ramach swoich kompetencji okreslonych regulaminowo

lub statutowo.

2. Program be^dzie realizowany we wspotpracy z organizacjami pozarzgdowymi
przez Gmin^ Stawno w szczegolnosci poprzez:

1 powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na

sfinansowanie jego realizacji ;

2 wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego

realizacji w drodze umowy zlecenia;



3 udzielanie pore.czeri organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom

prowadz^cym dziatalnosc pozytku publicznego.

4 wspolny udziat w wykonywaniu zadari o charakterze pozafinansowym,

realizacje. inicjatyw lokalnych;

5 podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji biezqcej wspotpracy

z organizacjami pozarzgdowymi;

6 konsultacji z organizacjami pozarzgdowymi projektow aktow prawa

miejscowego w sferach dotyczqcych zadari statutowych organizacji

pozarzgdowych;

7 przygotowaniu i prowadzeniu konkursow dla organizacji pozarzqdowych

na realizacJQ zadari publicznych;

8 sporzgdzaniu sprawozdari ze wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi.

3. Zlecanie realizacji zadari publicznych nast^puje w trybie otwartego konkursu

ofert.

4.Zlecanie realizacji zadari publicznych moze nastqpic rowniez na podstawie
odrebnych przepisow przewidujqcych inny tryb zlecania niz otwarty konkurs ofert.

5. Na wniosek organizacji pozarzgdowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji

zadania publicznego o charakterze lokalnym moze nast^pic z pominiQciem

otwartego konkursu ofert, jesli spetnione sa, tqcznie naste.puja.ee warunki:

wysokosc dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza

jednorazowej kwoty 10.000 zt,

zadanie publiczne ma bye realizowane w okresie nie dtuzszym niz 90 dni.

5. Szczegotowe prawa i obowiqzki organizacji pozarzqdowych realizujqcych zlecone

zadania publiczne be,dg kazdorazowo okreslane w umowach.

X. WYSOKOSC SRODKOW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE^ PROGRAMU

• Wysokosc srodkow przeznaczona na realizacj? programu zostanie okreslona
w budzecie Gminy Slawno na rok 2011.

• Prognozowane srodki na dotacje udzielane organizacjom w 2011 roku
wynoszq.:



- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 35.000 zl.
- przeciwdziaianie uzaleznieniom i patologiom spolecznym - 80.000 zl.
- porzajdek i bezpieczenstwo publiczne - 10.000 zl.

XI. SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Wojt Gminy Stawno dokona oceny realizacji programu i przedtozy
sprawozdanie Radzie Gminy Stawno do dnia 30 kwietnia 2012 r.

2. Ocena realizacji programu b^dzie dokonywana na podstawie

nastQpujqcych wskaznikow:

a) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarza.dowymi projektow
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
statutowej dziatalnosci tych organizacji,

b)liczby ztozonych ofert przez podmioty uczestnicza.ce w realizacji
programu,

c) liczby organizacji pozarzqdowych realizujqcych zadania programowe,

d) liczby zleconych zadah i wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych
z budzetu gminy na ich realizacje^

e) wielkosci finansowych i pozafinansowych srodkow zaangazowanych
przez podmioty realizujqce zlecone zadania programowe,

f) liczby inicjatyw publicznych podj^tych przez organizacje pozarzqdowe,

g)liczby odbiorcow uczestniczqcych w zrealizowanych zadaniach
programowych.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PREBIEGU
KONSULTACJI

l.Prace, nad przygotowaniem programu zostaty zainicjowane w Urz^dzie
Gminy w Stawnie poprzez przygotowanie harmonogramu jego tworzenia oraz
trybu i terminow konsultacji programu.
2.Prace nad przygotowaniem programu okreslaja. terminy dotyczgce:

a) opracowanie projektu programu;
b) skierowanie projektu programu do konsultacji;
c) rozpatrzenie ztozonych opinii i uwag do projektu;



d) przedtozenie projektu programu pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Projekt programu opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy
Stawno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogtoszeh w Urze.dzie
Gminy w Stawnie
4. Po uchwaleniu przez Rade, Gminy program zostanie podany do publicznej
wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty.

XIII. TRYB POWOtYWANIA I ZASADY DZIAtANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. W zwiqzku z ogtoszonym konkursem ofert na wykonanie zadari publicznych
samorzgdu gminy w danym obszarze, wynikajgcym z rocznego programu
wspotpracy samorzgdu z organizacjami pozarzgdowymi oraz podmiotami, o
ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w celu opiniowania ofert
sktadanych w otwartych konkursach ofert Wojt Gminy Stawno powotuje komisje.
konkursowq, zwana^ dalej Komisjq.

> Komisja konkursowa powotywana jest zarzgdzeniem Wojta Gminy Stawno.
> W sktad komisji wchodzg w rownych liczbach:

1. Przedstawiciele organu wykonawczego,
2.Przedstawiciele organizacji pozarz^dowych.

3.W komisji mogg rowniez zasiadac, z gtosem doradczym, osoby posiadajqce
specjalistyczng wiedz^ w dziedzinie obejmujqcej zakres zadah publicznych,
ktorych konkurs dotyczy.

> Komisja konkursowa opiniuje wszystkie oferty konkursowe dziatajqc woparciu
o wtasciwe ustawy oraz zasady wspotpracy. Ostatecznego wyboru
najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja^ o wysokosci przyznanej dotacji
dokonuje Wojt Gminy Stawno.

> Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

ocenia mozliwosc realizacji zadania przez organizacje pozarzqdowq,
podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne
podlegte organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

ocenia przedstawionq kalkulacj^ kosztow realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;



uwzgle.dnia wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje.
zadania;

ocenia proponowanq jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob przy
udziale ktorych wnioskodawca b^dzie realizowatzadanie publiczne;

uwzgl^dnia planowany przez organizacje. pozarzgdowg lub podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy udziat srodkow wtasnych lub srodkow
pochodzgcych z innych zrodet na realizacje. zadania publicznego;

uwzgl^dnia planowany przez organizacje, pozarzqdowa. lub podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy wktad rzeczowy, osobowy, w tym
swiadczenia wolontariuszy i pracQ spoteczna. cztonkow;

uwzgle.dnia analize. i ocene. realizacji zleconych zadah publicznych
w przypadku organizacji pozarz^dowej lub podmiotow wymienionych
w art.3 ust.3 ustawy, ktore w latach poprzednich realizowaty zlecone
zadania publiczne, biorqc pod uwage. rzetelnosc i terminowosc oraz sposob
rozliczenia otrzymanych na ten eel srodkow;

> Szczegotowy tryb pracy Komisji Konkursowej zostanie okreslony
w Zarzgdzeniu Wojta Gminy Stawno.

XIV. Postanowienia koncowe:

• Zadania wynikajqce z programu wspotpracy Gminy Stawno
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc
pozytku publicznego na 2011 rok finansowane b^da. z srodkow wtasnych
gminy, zapisanych w budzecie gminy na 2011 rok.

• O srodki w ramach wspotpracy mogq ubiegac sie, wytqcznie organizacje
prowadzqce dziatalnosc dla mieszkancow Gminy Stawno , ktore zaspakajaja. ich
wazne potrzeby. Podstawowym kryterium decydujgcym o udzielaniu przez
gminQ miejskq wsparcia dla organizacji jest dziatalnosc na rzecz Gminy i jej
mieszkancow.

• Podmioty programu moga. kierowac na bieza_co uwagi i propozycje dotyczgce
realizacji programu do pracownikow urze_du merytorycznie odpowiedzialnych
za dany obszar dziatalnosci;

• Mieszkancy be,da. informowani o realizacji programu w sposob zwyczajowo
przyjQty poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogtoszeh w budynku Urz^du
Gminy;



W przypadku , gdy przepisy odre_bne przewidujg inny tryb zlecania realizacji
zadah publicznych organizacjom pozarzqdowym i podmiotom prowadz^cym
dziatalnosc pozytku publicznego anizeli przewidziany w Ustawie
o Dziatalnosci Pozytku Publicznego i o Wolontariacie, stosuje SJQ tryb w nich
okreslony.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie majq
przepisy Ustawy o Dziatalnosci Pozytku Publicznego i o Wolontariacie, Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o Finansach Publicznych oraz Ustawy
Prawo Zamowieh Publicznych.

|»RZFA
UA


