Uchwała Nr …/…./12
Rady Gminy w Czarnej
z dnia ………… 2012 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w trybie uchwały Nr XXXV/297/10
Rady Gminy w Czarnej z dnia 5 listopada 2010 r.– Rada Gminy w Czarnej
uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.
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Załącznik do Uchwały Nr …/…/12
Rady Gminy w Czarnej
z dnia ………… 2012 r.

WP.520.2.2012
Roczny program współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem
działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnych
społeczności, zrzeszają bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy
społeczne obywateli danego środowiska. Podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców
oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną. Z tego względu stanowią znakomite
uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne samorządy.
Samorząd Gminy, dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora
pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizować będzie
wyznaczone działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Czarna.
§1
Postanowienia ogólne
1. Program określa cele, ramowe zasady, zakres, obszary i formy wzajemnej współpracy
oraz udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym przez samorząd.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn.
zm.)
2) Programie – rozumie się przez to roczny, obowiązujący do 31.12.2013 r. program
współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
3) Organizacjami pozarządowymi – rozumie się przez to organizacje o których
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
4) Gminie - rozumie się przez to Gminę Czarna
5) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Czarna
6) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Czarna
7) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Czarna
§2
Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym programu jest wzmocnienie współpracy i umacnianie partnerstwa
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi są:
1) wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządem a podmiotami wskazanymi
w art. 3 ustawy działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Czarna;
2) podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy;
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3) rozwiązywanie ważnych problemów społeczności lokalnej we współpracy
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
4) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czarna poprzez celniejsze
zidentyfikowanie potrzeb społeczności lokalnych;
5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności
lokalnej;
6) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących
rozwojowi gminy;
7) promocja Gminy Czarna jako gminy otwartej na potrzeby społeczności lokalnych.
§3
Zasady współpracy
1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z podmiotami
wskazanymi w art. 3 ustawy jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy
Czarna lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Współpraca Gminy Czarna z podmiotami Programu odbywać się będzie na zasadach
określonych w art. 5 ust. 3 ustawy, uchwale Rady Gminy i zawartej umowie.
§4
Zakres przedmiotowy współpracy
Obszar współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
§5
Formy współpracy
1. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę
o charakterze:
1) finansowym
2) niefinansowym.
2. Współpraca finansowa obejmować będzie zlecanie organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie, które mogą mieć formy:
a) powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub
b) wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
3. Forma współpracy o charakterze niefinansowym:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
b) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów
społecznych mieszkańców,
c) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, określonych w art. 4 ustawy, w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
d) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym,
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e) udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie informowania
o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł,
f) promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub
przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących inicjatyw na
stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna /www.czarna.pl/,
g) pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów o zasięgu
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielanie
rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich
kontaktów,
h) w miarę możliwości nieodpłatnym udostępnianiu lokali komunalnych do spotkań
organizowanych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem.
§6
Priorytetowe zadania publiczne
Na rok 2013 jako priorytetowe zostało określone zadanie z zakresu: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
§7
Okres realizacji programu
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok obejmuje rok
kalendarzowy 2013.
§8
Sposób realizacji programu
1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
1) Rada Gminy i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej
gminy.
2) Wójt – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy, dysponowania
środkami przeznaczonymi na cele realizacji programu, ogłaszania otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych, zawierania umów dotyczących
realizacji zadań publicznych, kontroli realizacji zadań, oceny sprawozdań
z realizacji zadań publicznych zleconych podmiotom wyłonionym w drodze
konkursu.
3) Komisja Konkursowa w zakresie opiniowania złożonych ofert na realizację zadań
zleconych przez Wójta Gminy Czarna organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4) Samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Czarnej w zakresie bieżącej
współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji.
2. Ze strony organizacji pozarządowych uczestnikami programu są organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, realizujące swoje cele
statutowe na terenie Gminy.
§9
Wysokość środków planowanych na realizację programu
1. Planowana kwota na zadanie publiczne – 15 000,00 zł.
2. Ostateczna wartość środków na realizacje programu w roku 2013 zostanie określona
w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Czarna.
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§ 10
Sposób oceny realizacji programu
Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:
1) liczba ogłoszonych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3) liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania
publicznego,
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane,
5) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
6) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizacje.
Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu współpracy zajmuje się
właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy Czarna odpowiedzialny za
współpracę z organizacjami pozarządowymi. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi,
wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu w trakcie organizowanych spotkań
z przedstawicielami Urzędu Gminy, jak też bezpośrednio do pracownika, którego
zadaniem jest współpraca z organizacjami. Uzyskane w czasie realizacji Programu
informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą
wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi.
Wójt Gminy, nie później niż do 30 kwietnia 2014 roku, przedłoży Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za poprzedni rok.
Sprawozdanie o który mowa w ust. 3 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.czarna.pl.

§ 11
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
Tworzenie programu przebiega w następujących etapach:
a) przygotowanie projektu programu przez pracownika Urzędu Gminy
odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi,
b) skierowanie projektu programu do konsultacji w oparciu o Uchwałę Nr
XXXV/297/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 5 listopada 2010 r.,
c) skierowanie projektu programu pod obrady Rady Gminy w Czarnej,
d) zatwierdzenie Uchwałą przez Radę Gminy w Czarnej Rocznego programu
współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013.
§ 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Komisję konkursową i jej skład osobowy w drodze zarządzenia powołuje
Wójt Gminy Czarna.
2. Powołana Komisja konkursowa opiniuje pod względem formalnym
i merytorycznym według kryteriów podanych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert.
1. Posiedzenie, na którym dokonuje się otwarcia ofert może odbywać się z udziałem
oferentów.
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2. Posiedzenie, na którym odbywa się ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa się
na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.
3. Tryb pracy Komisji konkursowej zostanie określony w Zarządzeniu Wójta Gminy
Czarna o jej powołaniu.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości
przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarna.
5. Realizacja zleconego zadania następuje na podstawie umowy.
6. Wszystkie informacje związane z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert zamieszcza
się na stronie internetowej Gminy Czarna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Czarnej oraz w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie maja przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy kodeks cywilny,
ustawy o finansach publicznych.
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