
RAD A Gi\iLN V UCHWAI.A NR 111/22/2010
BEDLNO RADY GMINY BEDLNO

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi \i podmiotami prowadz^cymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy zdnia 8 marea 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr
142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 1 13 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
Z2005 rNr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.I457, z 2006 r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r .Nr 180 poz. l l l l , N r 2 2 3 poz. 1458, z 2009 r .Nr 52 poz.420, Nr
157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust.3 ustawy z d n i a
24 kwietnia 2003 roku o dzia-ralnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z 2004r. Nr 64,
poz.593,Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 94, poz.651, z2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120,
Nr 157, poz. 1241 ;z 2010 r .Nr 28, poz. 146,Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Bedlno uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si? ,,Program wspo-tpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarza^dowymi i innymi podmiotami
prowadza^cynii dzialalnosc pozytku publicznego na 20! 1 rok" stanowia^cy zai^cznik do uchwa-ty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Ni« wnosz^ uwag co db z
z obowtqzu&cymi przebisami
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RADA GMINY
BEDLNO

Zalacznik do Uchwaty Nr IIT/22/2010

Rady Gminy Bedlno

z dnia 28 gmdnia 2010 r.

Program wspolpracy Gminy Bcdino z organizacjami pozarzqdowymi I innymi podmiotami prowadza_cymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2011 rok

Gmina Bcdino podejmuje dzialania dla zaspokajania zbiorowych potrzeb wspolnoty oraz stwarza korzystne
warunki do rozwoju i funkcjonowania spoleczeristwa obywatelskiego.

W tym celu wspotpracuje z organizacjami pozarzajdowymi i innymi podmiotami prowadzacymi
dzialalnosc pozytku publicznego na terenie gminy Bedlno i na rzecz jej mieszkancow, przyjmujaj: niniejszy
program.

§ 1. Celami programu saj

1. Stwarzanie dogodnych warunkow do wyrazania aktywnosci spoiecznej mieszkancow poprzez zwi?kszenie
udzia-lu organizacji pozarza^dowych w rozwia^zaniu lokalnych problemow.

2. Wspieranie organizacji pozarza^dowych w realizacji waznych celow spolecznych.

3. Uzupelnienie dziatari gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorzqdowe.

§2-

1. Przedmiotem wspolpracy jest realizacja zadari publicznych, okreslonych w art. 4 ustawy o pozytku
publicznym i o wolontariacie, ktorc nalezq. takze do sfciy statutowych dziatah organizacji pozarza^dowych.

. 2. Za priorytetowe uznaje si?:

l)inicjatywy i dziatania podejmowane na rzecz upowszechniania kultuiy fizycznej i sportu w szczegolnosci
przedsie.wzie.cia sluza^ce rozwojowi sprawnosci fizycznej dzieci i mtodziezy w tym:

a) organizowanie zaj^c i wspolzawodnictwa sportowego w roznych dyscyplinach sportowych,

b) szkolenic dzieci i mlodziezy,

c) organizowanie imprez spotrowo - rekreacyjnych;

2) inicjatywy i dzialania podejmowane na rzecz upowszechniania kultury, ochrony dobr kultury i tradycji oraz
rozbudzania zainteresowan kultury w tym:

a) prowadzenie roznego rodzaju form edukacyjnych w zakresie lanca, muzyki i spiewu,

b) rozwijanie amatorskich ruchow artystycznych,

c) organizowanie pojedynczych wydarzen kulturalnych, konccrtow, spektakli nawia^zuja^cych do vvydarzen
historycznych i piel^gnuja^cych tradycje.

§ 3. I . Partnerami wspolpracy ze strony Gminy Bedlno sa_:

!) Rada Gminy Bedlno,

2) Wqjt Gminy Bedlno,

3) Komorki organizacyjne gminy zgodnie z zakresem merytorycznym.

2. Partnerami wspolpracy ze strony lokalnych organizacji sa_ organizacje pozarza^dowe i podmioly, o ktorych
movva w art. 3, ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, w tyrn:

1) stowarzyszenia i fundacje nie beda_ce jednostkami sektora finansow publicznych i nie dzialajace w celu
osia^ni^cia zysku,

2) inne osoby prawne i jednostki nie posiadaja^ce osobowosci prawnej,
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3) osoby prawne i jednostki organizacyjne Kosciola Katolickiego, innych Kosciotow i zwiajzkow wyznaniowych,
jezeli ich cele statutowe obejmuja_prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego,

4) stowarzyszenia jednostek samorza^du terytorialnego.

§ 4. 1. Wspolpraca organow administracji samorza_dowej i organizacji pozarzadowych oraz podmiotow
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy moze mice charakter flnansowy i pozafinansowy.

2. Do form wspoipracy flnansowej zalicza si? zlecanie zadari publicznych poprzez:

1) powierzanie wykonywanla zadari wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspieranie zadari z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Do form wspolpracy pozafinansowej nalezy:

1) wzajemne informowanie si? o planowanych kierunkach dziafalnosci i wspoldzialania w celu zharmonizowania
tych kierunkow,

2) konsultowanie uchwa-t w dziedzinach dotycza^cych dzialalnosci statutewej organizacji pozarzadowych,

3) wzajemne wspoldzialanie w celu lepszego rozpoznania potrzeb spolecznosci lokalnej i wspolnego planowania
dzialari shiza^cych zaspokojeniu,

4) udzielanie przez samorza^d wsparcia poprzez uzyczenie sprz^tu, bezplatne udost^pnienie potnieszczeri
i obiektow,

5) tworzenie wspolnych projektow i pomoc merytoryczna przy ich realizacji,

6) udost^pnianie strony internetowej dla promocji organizacji realizuja_cych zadania publiczne i upowszechniania
informacji o wspotpracy.

§ 5. Wspieranie oraz powierzanie zadari odbywa si? po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofcrt, chyba ze
przepisy odr^bne przewiduj^ inny tryb zlecenia.

§ 6. Srodki na sfinansowanie lub dofinansowanie zadari publicznych zleconych organizacjom pozarza_dowym
do realizacji okresla budzet gminy.

§ 7. Post?powanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty
w oparciu o zasad? powszechnosci, jawnosci, uczciwej konkurencji i pisemnej formy post^powania.

§ 8. Organizacja pozarza^dowa wnioskuja^ca o przyznanie srodkow publicznych na realizacj? powinna
przedstawic ofert? wykonania tego zadania gwarantujqc^. wykonanie w sposob efektywny, oszcz?dny i terminowy,

§ 9. Szczegolowe zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania si? o dotacje przez organizacje
pozarzajdowe, tryb przyznawania, rozliczania i kontroli udzielqnych dotacji okreslaja^przepisy:

1. Ustawa o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie zdnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz.U. Nr 96,
poz 873 z pozn, zm.).

2, Rozporzajizenie Miuistra Pracy i Polity ki Spotecznej z d n i a 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

Przewodnicza_cy Rady Gminy
Bedlnc.
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