
RADA GMINY
BEDLNO UCHWALA NR .

RADY GMINY BEDLNO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie programu wspfilpracy z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi
dziafalno£c pozytku publicznego na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza_dzie gmhinym (Dz. U. z2001r. Nr
142 poz. 1591, z2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r.Nr 80 poz. 717 iNr 162, poz.1568, z2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271 iNr
167, poz. 1759, z2005 r Nr 172, poz. 1441 iNr 175, poz.1457, z2006 r Nr 17, poz. 128 iNr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009
r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241, z2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z2011 r.
Nr 21, poz.l 13, Nr 117, poz, 679, Nr 134, poz.777, Nr217, poz.1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 5a ust.l ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, Dz.U. z2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz.
1244, Nr 232, poz. 1378/Rada Gminy Bedlno uchwala, co nastejmje:

§ 1. Uchwala si? Program Wspolpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami
wyrnienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na
2012 rok, stanowiacy zafycznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
L6dzkiego.
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RADA GMINY
BEDI ,NO Zalacznik do Uchwaly Nr

Rady Gminy Bedino

zdnia29grudnia2011 r.

Program Wspolpracy Gminy Bedino z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

1. Gi6wnym celem programu jest budowanie partnerstwa i wspieranie rozwoju sektora organizacji
pozarza_dowych poprzez wspomaganie ich dziaJahiosci organizacyjnej \.

2. Do celow szczegolowych zaliczamy:

1) profiiaktyk? jako skuteczne narze_dzie edukacyjne w zwalczaniu problem6w spolecznych;

2) prezentacj? dorobku organizacji pozarzajdowych i promowanie ich osi^gni?c;

3) otwarcie na innowacyjnosc' i konkurencyjnosc poprzez umozliwienie organizacjom pozarzajdowym
indywidualnego wystapienia z ofertq. realizacji projekt6w konkretnych zadan publicznych;

4) wspieranie aktywnos'ci mieszkanc6w gminy poprzez wlaczenie ich do realizacji okreslonych zadan oraz
rozwiajzywania problemow lokalnych;

5) efektywniejsze wydatkowanie s"rodkow publicznych.

3. Wsp6tpraca z organizacjami pozarzadowymi odbywa si? na zasadach:

1) pomocniczosci - wspieranie dziaian organizacji oraz umozliwienie im zrealizowanie zadania publicznego;

2) suwerennosci stron - gmina i organizacje podejmujace wsp61prac? zachowuja, wzajemna^ autonomi?
i niezaleznosc wzgle_dem siebie;

3) partnerstwa - wspohpraca na rownych prawach i na zasadzie dobrowolnos"ci udzialu oraz wspolne
identyfikowanie i defmiowanie problemow spolecznych, wypracowanie sposobow ich rozwia^zania
i wykonywania zadan publicznych;

4) efektywnosci - zainteresowane strony b?da, wykazywaly dbaiosc ojak najlepszy efekt realizacji zadan dla
dobra spoleczno^ci lokalnej;

5)uczciwej konkurencji ijawno^ci - tworzenie i stosowanie przejrzystych ijawnych kryteriow wspolpracy
fmansowych i pozafmansowych.

4. Zakres przedmiotowy obejmuje zadania publiczne nalezq.ce do zadan wiasnych gminy uj?te w budzecie
gminy do realizacji przez organizacje pozarzadowe;

1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

2) nauka, edukacja, os"wiata i wychowanie oraz kultura fizyczna;

3) przeciwdziaJanie uzaleznieniom i patologiom spotecznym.

5. Formy i sposob wsp61pracy Gminy Bedino z organizacjami pozarza_dowymi bQda_realizowane poprzez:

1) powierzanie wykonania zadania publicznego oraz udzielenie dotacji na fmansowanie jego realizacji;

2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dziaialnos'ci;

3) konsultowanie projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotycz^cych dzialalnosci statutowej tych
organizacji.

6. Gmina Bedino w 2012 roku powierzy realizacj? zadan publicznych w zakresie:

1) przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii poprzez prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej
iedukacyjnej dotycza_cej rozwiajzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii
skierowanych do dzieci i miodziezy poprzez uczestnictwo w pofkoloniach, koloniach i obozach;
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2) kultury i ochrony dziedzictwa narodowegO promowanic fo lk loru poprzez zorganizowanic udzialu zespolow
spiewaezych w ogolnopolskim lub rcgionalnym przeglajdzic ba^dz fcstiwalu;

3) kultury fizycznej i sporlu w zakresic rozgi-ywck, lurniejow i gicr sportowych dzicci, mlodziezy i doroslych.

7. Realizacja niniejszych programow nasiapi w miesia^cach styczeii-grudzieri 2012 roku.

8. Programy finansowane b?dq_ z bud/ctu Gminy Bedlno na 201 2 ruk. Gmina Bedlno na realizacj? niniejszych
programow przeznaczy w roku budzetowym 2012 srodki llnansowc w wysokosci 69.500 zt ( stownic: szescdzicsiaj.
dziewi^c tysi^cy pi^cset zkitych).

9. Ocona rcalizacji programu dokonywana bgdzie poprzez kontrol? sprawozdaii oi'ganizacji pozarza.dowych
zwykonania powierzonego do realizacji zadania publicznego oraz przez przeprowadzenie ustnego wywiadu wsrod
uczestnikow programu.

10. Program wspolpracy z organizaejami pozarzi(dowymi tworzony jest w oparciu o ustne konsultacje
z organizaejami pozarza_dowymi oraz zalozenia nakreslonc przez Radi^ Gminy Bedlno w projekcie budzetu gminy.

1 1 . W cclu opiniowania ofert w olwartym konkursie ofert, Wojt Gminy Bedlno powoluje w drodze zarzadzenia
komisji^ konkursowa^, ktora dokonuje formalnej i merytorycznej oceny ofert.

12. Komisja konkursowa dziala wccllug nastgpujq.cych /asad:

1) przcwodniczi\cym komisji jest osoba wskazana w zar/cidzeniu o powolaniu komisji;

2) koniisja obraduje na pusicdzcniach zamkniqtycli bcz udxiahi ofcrcntow;

3) komisja obraduje w pclnym sldadzie, a jcj pracami kierujc przewodnicz^cy;

4) koniisja po dokonaniu occny (brmalnej ziozonych ofert przyst^pujc do occny pod wzgl^dem mei"ytorycznym
zgodnie z przepisami uslawy i kryleriami okreslonymi w ogtoszcniu o otwartym konkursie ofert;

5) po dokonaniu oceny komisja sporza^dza protokol, w ktorym przedstawia propo/ycje przyznania dotacji na
zacj^ konlactnego zadania;

6) wyboru najkorzystniejszych ofert i podj^cia decyzji o przyznaniu dotacji dokonuje Wojt Gminy Bedlno.

13. Informacj^ o rozstrzygni?ciu olwartego konkursu ofert zamicszcza si? w Biulctynie Infonnacji Publiczncj
Gminy Bedlno, na tablicy ogloszcn w Urze^lzie Gminy Bedlno oraz na slronie intemetowej Gminy Bedlno.
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