
RADA GMINY
BEDLNO

UCHWALA NR X1V/120/2012
RADY GMINY BEDLNO

z dnia 25 pazdziernika 2012 r.

w sprawie programu wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami
prowadzsjcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie gminnym (Dz. U. z 2001r.
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, z2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153,
poz. 1271 iNr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nrl73 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr
223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 201 Or. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,

106, poz. 675;z2011r. Nr21,poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149,
poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 201 Or. Nr 234, poz. 1536, Dz.U. z 20l l r . Nr 112, poz. 654, Nr
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 124], Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378/ Rada Gminy
Bedlno uchwala, co nastejpuje:

§1

Uchwala si$ Program Wspolpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie na 2013 rok, stanowiacy zat^cznik do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodnicz
Ta-

mmy

Nie wnosz? uwig co do zgodnoso
z obowiazuja^cyiVii przepisami



RAO A GMINY
BEDLNO Zalacznik do Uchwaly Nr XIV/120/2012

Rady Gminy Bedlno

z dnia 25 pazdziernika 2012 r.

vv sprawie programu wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2013 rok.

I. Postanowienia ogolne.

llekroc w Programie jest mowa o:

1) ustawie- nalezy przez to rozumiec ustawQ z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536

z pozh, zm.),

2) organizacjach - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzajiowe i podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

3) Programie - nalezy przez to rozumiec Program Wspolpracy Gminy Bedlno,

4) Gminie - nalezy przez to rozumiec jednostk^ samorza_du terytorialnego, ktorajest Gmina

Bedlno,

5) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad$ Gminy Bedlno,

6) Wqjcie — nalezy przez to rozumiec Wqjta Gminy Bedlno.

II. Cel glowny i cele szczegolovve Programn.

1. Podejmowanie skutecznych dzialari na rzecz poprawy jakosci zycia mieszkahcow gminy poprzez

rozwijanie wsporpracy samorza^du gminnego z organizacjami sluzapych w szczegolnosci

podnoszeniu efektywnosci dzialari prowadzonych w zakresie zlecenia i realizacji zadaii

publicznych oraz wspolnego okreslania zasad, obszarow, kierunkow i form wzajemnej wspotpracy.

2. Cele szczegolowe Programu:

1) integracja i wspolne dzialanie organizacji i administracji samorzq.dowej d^za^ce do realizacji

zadan publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,

2) zwi^kszenie efektywnosci wykonywanych zadan publicznych przez podmioty realizujq.ce

wspolpracy,

3) wspieranie dzialah na rzecz umacniania istniej^cych oraz tworzenie warunkow

sprzyjajq.cych powstaniu nowych organizacji pozarzq.dowych dzialaj^cych na rzecz

mieszkahcow gminy,

4) racjonalne wykorzystanie publicznych srodkow finansowych,

5) proinocja dziaialnosci organizacji.



III. Zasady wspolpracy.

Wspolpraca Gminy z organizacj ami odbywa si$ w oparciu o naste^pujace zasady:

1. pomocniczosci - wspieranie dzialan organizacji pozarzajiowych oraz umozliwieniu im realizacji

zadari publicznych,

2. partnerstwa ~ dobrowolna wspolpraca rownorz^dnych sobie podmiotow Programu

w rozwiazywaniu wspolnie zdefiniowanych problemow i osiqganiu razem wytyczonych celow;

3. suwerennosci stron — respektowanie niezaleznosci podmiotow Programu oraz uznanie odre_bnosci

i podmiotowosci organizacji pozarza_dowycb,

4. efektywnosci — wspolne dazenie do osiajjnie.cia mozliwie najlepszych efektow realizacji zadan

publicznych,

5. uczciwej konkurencjl ~ rowne traktowanie wszystkich podmiotow Programu poprzez rowny doste_p

do inforrnacji w zakresie wykonywanych. dzialan zarowno przez podmioty publiczne jak

i niepubliczne a takze stosowanie tych samych kryteriow przy dokonyvvaniu oceny tych dziaiaii

i podejmowaniu decyzji odnosnie ich finansowania,

6. jawnosci - powszechne udost^pnianie przez Gmin? wszystkich mozliwosci wspolpracy

z organizacjami w sposob wiadomy i dost^pny oraz jasny i zrozumiahy w zakresie procedur.

IV. Zakres przedmiotowy.

1. Gmina prowadzi dzialalnosc w sferze zadan. publicznych okreslonych w art. 4 ust. 1 ustawy we

wspoipracy z organizacjami prowadza_cymi na terenie i na rzecz mieszkaricow Gminy dzialalnosc

pozytku publicznego w zakresie odpowiadaja_cym zadaniom Gminy.

V. Formy wspolpracy.

1. Wspolpraca Gminy z organizacjami ma charakter fmansowy i pozafmansowy i odbywa sie_ na

zasadach przewidzianych w ustawie.

2. Do form wspolpracy fmansowej zalicza sie, zlecanie organizacjom pozarzadowym realizacj^ zadari

publicznych b?dacych zadaniami Gminy na zasadach okreslonych w ustawie poprzez wspieranie

zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Do form wspolpracy pozaflnansowej zalicza sie_, w szczegolnosci:

1) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dzialania,

2) konsultowanie z organizacjami projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych

dzialalnosci statutowej tych organizacji,

3) publikowanie waznych informacji dla organizacji w Biuletynie Informacji Publicznej I na stronie

internetowej Gminy,

4) udzielanie rekomendacji organizacjom wspolpracujacym z Gminaj

5) umieszczanie na stronie internetowej Gminy informacji dotyczacych organizacji, ich

dzialalnosci, jak i zadari realize warty cli przez organizacje,
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6) tworzenie w miare_ potrzeb wspolnych zespotow o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz

wspoludzia? juz funkcjonujacych w realizacji Programu,

7) udoste_pnianie sal be_da£ych w dyspozycji Gminy orazjednostek organizacyjnych na zasadach

w nich obowiajzuja_cych organizacjom do realizacji ich zadari statutowych,

8) nieodplatne uzyczanie — \ miare_ mozliwosci - pomieszczeii przez Gmine; oraz jednostki

organizacyjne na prowadzenie dzialalnosci statutowej organizacjom pozytku publicznego,

9) uzyczanie - w miare_ mozliwosci i na okreslonych wspolnie zasadach - srodkow transportu

przez jednostki organizacyjne Gminy organizacjom do realizacji ich zadan statutowych,

10) obejmowanie patronatem przez Gmine_ przedsi§wzie_c realizowanych przez organizacje,

11) wspoforganizowanie przedsiewziec w szczegolnosci z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz edukacji, oswiaty i \vychowania,

12) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji dziaJaja_cych naterenie gminy.

4. Zlecanie realizacji zadan Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnosci te zadania, ktore

program okresla jako priorytetowe. Zlecanie to odbywa si§ po przeprowadzeniu otwartego

konkursu ofert w oparciu o przepisy Ustawy i wydane najej podstawie przepisy Vt'ykonawcze oraz

kompetencje wtesciwego organu Gminy, chyba ze przepisy odr^bne przewiduja^inny tryb zlecania.

5. Srodki fmansowe na realizacj§ zadan publicznych rnoga^byc przyznawane rowniezw drodze

zakupu potrzebnych uslug w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamowieii publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223; poz. 1655

zpozniejszymi zmianami).

6. Na wniosek organizacji Wqjt Gminy moze zlecic realizacj? zadania publicznego w tr>fbie art. 19 a

ustawy, tj. z pomini^ciem otwartego konkursu ofert.

VI. Priorytetowe zadania publiczne.

Zadania publiczne do realizacji w roku 2013 obejmuja_nast^puja^ce obszary dzialan:

1. Kultura, sztuka: ochrona, dobr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzym^anie i

upowszechnianie tradycji narodowej, piel^gnowanie polskosci oraz rozwoju swiadomosci

narodowejj obywatelskiej i kulturowej:

a) wydawnictwa i publikacje,

b) przegla^dy, festiwale, wystawy,

c) promowanie folkloru,

d) rocznice i inne obchody o charakterze patriotycznym, narodowym, narodowosciowym lub

wolnosciowym.

2. Kultura fizyczna:

a) \vspofeawodnictwo sportowe uczniow szkol podstawowych, gimnazjum, mtodziezy i

dorosrych,

b) liga pilki nozriej,
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c) zawody, turnieje, olimpiady.

3. PrzeciwdziaJanie alkoholizmowi i narkomanii:

a) pro\vadzenie profilaktycznej dzialalnosci inforniacyjnej i edukacyjnej,

b) uczestnictwo dzieci i mtodziezy \ polkoloniach, koloniach i obozach umozliwiajapych

zdobycie wiedzy na ten temat.

VII. Okres realizacji Programu.

Program obowia_zuje od dnia 01 stycznia2013 r o k u d o d n i a 3 1 grudnia2013 roku.

VIII. Sposob realizacji Programu.

1. Podmiotami uczestniczacymi \ realizacji Programu saj

1) Rada i jej komisje \ zakresie wytyczania polityki spotecznej I finansowej Gminy oraz

stanowienia priorytetow w sferze wspoipracy Gminy z organizacjami pozarza_dowymi;

2) Wojt w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Rad^, realizacji zadaii wynikajacycli

z Programu orazkontroli i oceny realizacji zleconych zadari publi'cznych;

3) komorki organizacyjne \ zakresie \vynikaja_cym z potrzeb wtasciwej rcalizacji Programu,

a w szczegolnosci:

a) rozpatrywaniu wnioskow zlozonych przez organizacje,

b) kontroli realizacji zadan zleconych organizacjom pozarzajdowym,

c) sprawowaniu nadzoru i prowadzeniu oraz aklualizacji rejestrow organizacji,

d) umieszczaniu na stronie internetowej I w Biuletynielnformacji Publicznej waznych

informacji dotycza^cych organizacji,

e) udziale w spotkaniach z organizacjami,

f) konsultowaniu akto\ pravva miejscowego \ dziedzinach dotyczacych dziafelnosci

statutowej organizacji,

g) sporzajdzeniu oceny realizacji Programu w zakresie merytorycznego dzialania,

h) podejmowaniu i prowadzeniu bieza^cej wspoipracy z organizacjami pozarza_do\v)'mi.

IX. Wysokosc srodkdw przeznaczonych na realizacj^ Programu.

1. Nazadania zzakresu kultuiy, sztuki, ochrony dobr kul tury I dziedzictwa narodowego.

Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, piel^gnowanie polskosci oraz rozsvoju

swiadomosci narodowej, ob^vatelskiej i kulturowej przcznacza sie wst^pnie srodki finansowc \

^'ysokosci 10 000 zf.

2. Na zadania z zakresu kultury' fizycznej przeziiacza si§ srodki finansowe w wysokosci 50 000 zl.

3. Na zadania z zakresu przeciwdziatenia alkoholizmowi I narkomanii przeziiacza si? srodki finansowe

w wysokosci 10500 z\.
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X. Sposob oceny realizacji Programu.

I . Wojt dokonuje kontroli I oceny realizacji v/spieranych zadan na zasadach okreslonych we

wlasciwych przepisach prawnych.

2. Kontrole^ o ktorej movva w pkt. 1, przeprowadzaja_pracownicy merytorycznych komorek

organizacyjnych oraz jednostek w zaleznosci od charakteru danego zadania wraz z pracownikami

odpovviedzialnymi za prawidfowe pod ka_tem finansowym vvykorzystanie srodkow finansowych.

3. Ocena realizacji Programu dokonywana b^dzie w oparciu o nast£puja_ce wskazniki:

1) adresaci realizowanych zadan,

2) wysokosc kwot udzielonych dotacji,

3) liczba wspolnie realizowanych zadan i wysokosc srodkow finansowych zaangazowanych

przez Gmin§ w ich realizacje_,

4) Hczba zawartych z organizacjami umow na realizacj^ zadan publicznych oraz wysokosc

srodkow finansowych przeznaczonych na ich realizacje_,

5) liczba projektow aktow prawa miejscowego stanowionych przez Rad^, konsultowanych

z organizacjami,

6) liczba wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym., zfozonych

z przedstawicieli organizacji pozarza_dowych oraz przedstawicieli organow administracji

publicznej., powotenych oraz biora_cych udziai w realizacji Programu.

XI. Informacja o sposobie t>vorzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji.

1. Przygotowanie projektu Programu na podstawie zweryfikowanych przez komorki organizacyjne i

jednostki organizacyjne mozliwosci fmansowj'ch budzetu i zadan Gminy, ktore w 2013 roku

zostana_przekazane do realizacji organizacjom.

2. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami w formie, terminie i \ sposob okreslony w Uchwale

Nr XVIII/1 1 6/2005 Rady Gminy Bedlno z dnia 08 lutego 2005 roku w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji z mieszkancami gminy Bedlno projektu uchwaly Rady Gminy Bedlno

w sprawie Programu wspolpracy z organizacjami pozarza_dowymi i innymi podmiotami

prowadza^cymi dziatalnosci pozytku publicznego na2013 rok.

3. Przed-lozenie Radzie Powiatu projektu uchwaty w sprawie Programu wspolpracy z organizacjami

pozarzajdowymi i innymi podmiotami prowadza_cymi dzialalnosci pozytku publicznego na2013 rok.

XII. Tryb powolj'wania i zasady dziaiania komisji konkurso>vjrch do opiniowania ofert w

otwartych konkursach ofert.

1. W celu ofert ziozonych w otwartych konkursach Wojt powotuje Komisj^ Konkursowa_.

2. Imienny sklad komisji okresla Wojt Gminy w formie zarza_dzenia. Wojt Gminy powofujac

konkursowaj wskazuje jej przewodniczacego.



3. Dopuszcza si? mozliwosc powofcmia w sklad komisji, z glosem doradczym, osob posiadajacych

wiedz? specjalistycznq w dziedzinie (tzw. cksperci), w ktorej ogloszony zostal konkurs.

4. W stosunku do cztonkow komisji konkursowej stosuje si? przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

- Kodeks poste_powania administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr98, poz. 1071, z pozniejszymi

zmianami) dotyczace wytqczenia pracownika.

5. Prace komisji konkursowej sq. prowadzone, jezeli w jej posiedzeniu blerze udzial co najmniej

potowajcj sktadu. Decyzje komisji konkursowej podejmowane sq. zwykia_ wie_kszoscia^ glosovv

w glosowaniu jawnym. Z posiedzenia komisji sporza^dza si? protokol.

6. Opinia komisji konkursowej -jako organu opiniuja^cego - doradczego - nie jest wiq.zq.ca dla

organu oglaszajacego otwarty konkurs ofert. Ostateczna_dccyzj? o wyborze oferty oraz udzielonej

dotacji i jej wysokosci podejmuje Wqjt.

XIII. Postanowienia koiicowe.

1. Po uchwaleniu przez Rad?, Program zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej,

oraz na tablicy w siedzibie Gminy.

2. Wojl w term in ie do dnia 30 kwietnia 2014 roku przcd-tozy Radzie sprawozdanie z realizacji

Prograrnu,

3. Sprawozdanie z Programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

Bedlno oraz na tablicy ogloszeh Urz?du Gminy Bcdlno i stronie intemetowej Gminy Bedlno.

4. Uwagi, opinie, wnioski, propozycje dotycza^ce realizacji Programu podmioty wspotpracy mogq.

zgtaszac na bieza^co Wojtowi Gminy.


