
UCHWALA NR XXXIX/255/13
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu wspotpracy Gminy Slawno z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 } oraz art. 5a ust. 1

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205,

poz.1211, Nr208, poz.1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 149, poz.887; Nr 232, poz.1378)

Rada Gminy Slawno uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie Program WspoJpracy Gminy Stawno z organizacjami
pozarz^dowymi na rok 2014, stanowi^cy zat^cznik do uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si§ Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, z moca. od 1 stycznia
2014 r. i podlega poddaniu do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo
przyjety.
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Zal^cznik do uchwafy
NrXXXIX/255/13
Rady Gminy Stawno
zdnia29 listopada 2013 r.

Program wspotpracy Gminy Sfawno z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014.

ROZDZIAL I
Postanowienia ogolne

§ 1. Program okresla:
1) eel gtowny i cele szczegotowe programu
2) zasady ,formy wsp6tpracy oraz zakres przedmiotowy,;
3) priorytetowe zadania publiczne;
4)wysokosc srodkow planowanych na realizacje programu ;
5) informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
6)tryb powotywania oraz zasady dziatania komisji konkursowej do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert;
7)okres i sposob realizacji programu;
8) sposob oceny realizacji programu.

§ 2. llekroc w Programie jest mowa o:
1) Ustawie rozumie sie przez to ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. nr 234,
poz. 1536 z pozn. zm.);

2) Programie rozumie sie przez to Program wspolpracy Gminy Stawno
z organizacjami pozarza^dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014;

3) Wojcie - rozumie sie przez to Wojta Gminy SJawno;
4} Gminie - rozumie sie przez to Gmine Stawno;
5) Organizacji •• rozumie sie przez to organizacje pozarza^dow^ oraz podmioty,

0 ktorych mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
1 o wolontariacie;

6) Konkursie rozumie sie przez to otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa
w art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy;

7) Komisjach konkursowych - rozumie sie przez to komisje konkursowe
ds. opiniowania ofert na realizacje zadah publicznych.

§ 3. Program jest adresowany do organizacji dziataj^cych na rzecz Gminy
i jej mieszkahcow.



ROZDZIAL II
Cel gtowny i cele szczegoiowe Programu

§ 4. 1. Gtownym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomi^dzy
Gmina, a organizacjami pozarza^dowymi, sfuzqcego rozpoznawaniu i zaspokajaniu
potrzeb mieszkahcow oraz wzmacnianiu aktywnosci spotecznosci lokalnej.

2. Cele szczegotowe obejmuja;

1) promowanie idei spoteczehstwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
spotecznosci lokalnych;

2) inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu miedzy Gmina^
a organizacjami pozarzqdowymi;

3) podnoszenie skutecznosci i efektywnosci dziatah w sferze zadah publicznych;
4) wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnienie im rownych z innymi podmiotami

szans w realizacji zadah publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im
zadah, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich srodkow na ich realizacje;

5) uzupetnienie dziatah Gminy w zakresie nieobj^tym przez struktury samorz^dowe.

ROZDZIAt III
Zasady wspotpracy

§ 5. Gmina wspotpracuje z organizacjami w sferze zadah publicznych,
o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 opiera sie na nastepuj^cych zasadach:

1) Pomocniczosci - Gmina wspotpracuje z organizacjami pozarza^dowymi oraz
podmiotami o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, a takze wspierania ich
dziatalnosci i umozliwia realizacje zadah publicznych na zasadach i w formie
okreslonych przez ustawe;

2) Partnerstwa - wspoJpraca rownorzednych dla siebie podmiotow
w rozwi^zywaniu wspolnie zdefiniowanych problemow i osia.ganiu razem
wytyczonych celow;

3) Suwerennosci stron - szanuja.c swojq autonomie gmina i organizacje
pozarzajdowe nie narzucaj^ sobie wzajemnie zadah, posiadaja, zdolnosc do bycia
podmiotem prawa;

4) Efektywnosci - wspolne d^zenie do osi^gniecia mozliwie najlepszych efektow
realizacji zadah publicznych;

5) Uczciwej konkurencji - rowne traktowanie wszystkich podmiotow w zakresie
wykonywanych dziatah;

6) Jawnosci - procedury postepowania przy realizacji zadah publicznych przez
organizacje pozarza^dowe, sposob udzielania oraz wykonania zadania s^ jawne.

ROZDZIAt IV
Zakres przedmiotowy

§ 6. 1. Przedmiotowy zakres wspotpracy gminy z organizacjami
pozarza^dowymi oraz innymi podmiotami okresla art. 7. ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorza^dzie gminnym oraz art. 4 ust.1 ustawy o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.



2. Gmina wspolpracuje z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz^cymi dziatalnosc statutowa^ w dziedzinach obejmujqcych
przedmiotowy zakres wspotpracy.

ROZDZIAL V
Formy wspotpracy

§ 7. Wspotpraca Gminy Stawno z organizacjami pozarz^dowymi oraz
podmiotami o ktorych mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, moze miec charakter finansowy
1 pozafinansowy.

§ 8. 1. Do finansowych form wspotpracy Gminy z organizacjami zalicza sie
w szczegolnosci:
1)Zlecanie organizacjom realizacji zadah publicznych w trybie otwartego konkursu

ofert wformie:
a. powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na

sfinansowanie jego realizacji;
b. wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie

jego realizacji;
2} Zlecanie organizacjom realizacji zadah pubficznych w trybie art. 19a ustawy.

2. Organizacje pozarz^dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy moga. z wfasnej inicjatywy ztozyc wniosek o realizacje zadania publicznego
zgodnie z art. 12 ustawy.

§ 9. Do pozafinansowych form wspotpracy zalicza sie w szczegolnosci:
1) wzajemne informowanie si§ o planowanych kierunkach dziatalnosci;
2) publikowanie waznych informacji na stronie internetowej Gminy;
3) konsultowanie z organizacjami projektow aktow normatywnych w dziedzinach

dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji;
4) tworzenie wspolnych zespotow o charakterze doradczym i inicjatywnym

z udziatem przedstawicieli organizacji;
5) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej;
6) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu srodkow finansowych na realizacje zadah

publicznych z innych zrodet niz dotacja Gminy;
7) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkah otwartych przez organizacje

np. przez nieodplatne udostepnianie lokali, srodkow technicznych itp.
8) dziaJanie na rzecz wzmocnienia sprawnosci funkcjonowania organizacji, w tym

organizacja lub wspoludziat w organizacji szkoleh, konsultacji, konferencji, form
wymiany doswiadczen, itp.

9) promowanie dzialalnosci organizacji uczestnicz^cych w realizacji programu.

ROZDZIAL VI
Priorytetowe zadania publiczne

§ 10. W roku 2014 Gmina uznaje za priorytetowe zadania publiczne
z nastepuj^cych obszarow:
1) upowszechniania kultury fizycznej, wtym:

a. popularyzacja zaj^c w roznych dyscyplinach sportu;
b. wspotzawodnictwo sportowe dzieci i mlodziezy;



c. organizacja wspotzawodnictwa sportowego cztonkow Ochotniczych Strazy
Pozarnych;

d. organizowanie przedsiewziec sportowych i sportowo - rekreacyjnych dta
mieszkahcow gminy;

e. organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych o charakterze
gminnym i ponad gminnym;

f. organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkahcow gminy
Stawno.

2) Zadah obejmuj^cych porza,dek i bezpieczehstwo publiczne z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

3) Zadah z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.

ROZDZIAL VII
Okres realizacji programu

§ 11. Program realizowany bedzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2014 r.

ROZDZIAL VIII
Wysokosc srodkow planowanych na realizacje programu

§ 12. 1. Prognozowana wysokosc dotacji przeznaczonych na realizacje
zadah na 2014 rok wynosi 80.000,00 zt.

2. Wysokosc srodkow moze bye zwiekszona lub zmniejszona w budzecie gminy
stosownie do mozliwosci finansowych Gminy.

ROZDZIAL IX
Sposob realizacji programu

§ 13. 1. Cele i priorytety zawarte w programie bed^ realizowane przez formy
wspotpracy wskazane w niniejszym programie przez :
1) Rade Gminy Stawno oraz jej Komisje - w zakresie okreslenia polityki spotecznej

i finansowej Gminy;
2} Wojta Gminy Stawno w zakresie - realizacji polityki spotecznej i finansowej Gminy

wytyczonej przez Rade Gminy;
3) Komisje Konkursowa. - w zakresie opiniowania ofert na realizacje zadah

zleconych podmiotom Programu;
4) Pracownicy Urzedu Gminy i jednostki organizacyjne w ramach swoich

kompetencji.

2. Podstawowym trybem realizacji Programu i przekazywania srodkow
finansowych organizacjom pozarz^dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie bedzie ogtoszony przez Wojta Gminy Stawno otwarty konkurs ofert.

3. Wojt w ogtaszanym konkursie okresli zgodnie z ustawa. z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie i zadaniami



priorytetowymi, szczegotowe zadania publiczne przewidziane do realizacji przez
organizacje, zasady, kryteria, form§ i tryb zlecania zadah oraz wysokosc srodkow na
poszczegolne zadania.

ROZDZIAL X
Sposob oceny realizacji programu

§ 14.1. Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadah publicznych przez
organizacje pozarz^dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
sprawowana jest poprzez:
1) ocen§ sposobu realizacji zleconych zadah;
2) egzekwowanie przestrzegania postanowieh zawartych w ustawie, umowie

i programie wspotpracy;
3) analiz§ i ocen§ przedktadanych przez organizacje pozarz^dowe oraz podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy rozliczeh i sprawozdah;
4) egzekwowanie od organizacji pozarz^dowych oraz podmiotow wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy prowadz^cych dziatalnosc pozytku publicznego wyjasnieh,
zwrotu srodkow niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z ustawy,
programem i umow^.

2. Wojt Gminy Stawno sktada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
programu, wterminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

ROZDZIAL XI
Sposob tworzenia programu i przebieg konsultacji

§ 15.1 Program wspotpracy Gminy Stawno z organizacjami pozarz^dowymi
w 2014 roku utworzony zostat na bazie projektu programu. Projekt programu
skierowany zostat do konsultacji i podlegat zamieszczeniu na stronie internetowej
www.ugslawno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogtoszeri
Urzedu Gminy w Stawnie wterminie od dnia 15.10.2013 r. do 25.10.2013 r.

2. Konsultacje programu przeprowadzone zostaty zgodnie z przepisami
Uchwaty Nr LI/335/10 z dnia 29 pazdziernika 2010 roku zmienionej uchwata
Nr 111/8/10 Rady Gminy Stawno z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie
szczegotowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz^dowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

3. Konsultacje przeprowadzone zostaty w formach :
- pisemnej poprzez sktadanie wypetnionych formularzy osobiscie lub poczta^ na

adres Urzedu Gminy w Stawnie, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 31; 26-332
Stawno lub droga^ elektroniczn^ na podany adres e-mailowy,

- otwartego spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarz^dowych.
4. Informacja o wynikach konsultacji zostata podana do publicznej wiadomosci

poprzez publikacj^ na stronie internetowej www.ugslawno.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogtoszeh Urzedu Gminy w Stawnie.

5. Projekt programu przedtozony zostat Radzie Gminy Stawno .



ROZDZIAt XII
Tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania

ofert w otwartych konkursach ofert

§ 16. 1. Kazdorazowo w zwia.zku z ogtoszonym konkursem ofert w celu
opiniowania ofert na realizacje zadah zleconych podmiotom programu, Wojt Gminy
Stawno w drodze Zarz^dzenia powotuje Komisj§ Konkursow^.

2. W sktad komisji konkursowej wchodzi minimum dwoch przedstawicieli
organu wykonawczego Gminy Stawno oraz minimum dwoch przedstawicieli
organizacji pozarz^dowych.

3. Przedstawicieli organizacji pozarz^dowych wybiera Wojt sposrod
wskazanych przez organizacje pozarz^dowe kandydatur, z wyta^czeniem osob
reprezentuj^cych organizacje biora.ce udziat w danym konkursie .Komunikat
zapraszaja_cy do wskazania przez organizacje kandydatur na cztonkow komisji
konkursowej zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.ugslawno.pl,
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawno oraz na tablicy ogtoszeh Urzedu
Gminy w Stawnie.

4. W pracach komisji moze uczestniczyc z gtosem doradczym ekspert
posiadaj^cy wiedze w dziedzinie obejmuj^cej zakres zadah publicznych, ktorych
konkurs dotyczy.

5. Cztonkowie komisji skladaj^ oswiadczenie o niepodleganiu wyt^czeniu
zgodnie z przepisami okreslonymi w art. 15 ust. 2d ustawy o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie. W ocenie oferty ztozonej
w konkursie nie moga^ uczestniczyc osoby powi^zane z podmiotem skfadaj^cym
oferte, co do ktorych moga^ istniec zastrzezenia odnosnie zachowania zasady
bezstronnosci.

6. Do cztonkow Komisji konkursowej bior^cych udzial w opiniowaniu ofert
stosuje si§ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego dotycz^ce wyt^czenia pracownika.

7. Komisja konkursowa moze dziatac bez udzialu osob wskazanych przez
organizacje pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jezeli:

1) zadna organizacja nie wskaze osob do sktadu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmq udzialu w pracach komisji konkursowej lub
3)wszystkie powotane w sktad komisji konkursowej osoby podlegaj^

wyt^czeniu na podstawie art. 15 ust.2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie.

8. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodnicz^cy, a przypadku jego
nieobecnosci - zastepca przewodnicza,cego.

9. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknietych bez udziatu oferentow.
Termin i miejsce posiedzenia komisji okresla przewodnicz^cy.

10-Posiedzenie Komisji jest wazne, jezeli uczestniczy w nim nie mniej
niz potowa jej sktadu, w tym przy udziale przewodnicz^cego lub jego zastepcy.

11. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodptatne.



12. Komisja konkursowa podczas opiniowania ofert stosuje kryteria
wyszczegolnione w ustawie.

13. Z prac komisji konkursowej sporza^Jza si§ protokot.

14. Ostatecznego wyboru ofert przeznaczonych do realizacji oraz podziatu
srodkow finansowych dokonuje Wojt Gminy Stawno po zapoznaniu si§ ze
stanowiskiem komisji konkursowej.

15. Obstuge administracyjn^ komisji prowadzi Referat Oswiaty, Zamowieh
Publicznych, Kultury i Sportu Urz^du Gminy w Stawnie.

ROZDZIAtXIII
Postanowienia kohcowe

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w programie majq zastosowanie
obowiazujace przepisy prawa w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i wolontariacie oraz aktow wykonawczych wydanych
na podstawie tej ustawy.


