
TRADA GMINY
BEDLNO

UCHWALA NR XXH/ . . . .? . . . /2013
RADY GMINY BEDLNO

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie przyjgcia Prograinu wspolpracy Giruny Bedlno z organizacjami pozarz^dowymi oraz
podmiotami, o ktorych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontarincie na 2014 rok.

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym / tekst jednolity:
Dz. U. z20I3r . poz. 594, poz. 6457 oraz art. 5a ust.l ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z201 Or. Nr 234, poz. 1536, z201 Ir. 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
nast^puje:

§ 1. Uchwala si? ,,Program wspolpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o dziafainosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na 2014 rok" w brzmieniu stanowia^cym zalacznik do uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Bedlno.

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

Ni« wnosz^ uwag co do
z obowi^zujacymi p zerxsami

RADCA PRAV

Martcna Szymaft$ka-G6

NY
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RAD A GMINY
BEDl^NO ZatacznikNr 1 do Uchwary Nr XXI1/183/2013

Rady Gminy Bedlno

zdn ia 14 Iistopada2013 r.

PROGRAM WSPOLPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZApOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI, O KTORYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU

O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 rok.

l.Gmina Bedlno uznajajs, ze jej celem jest rozwqj uskig spolecznych, zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkancow oraz w uznaniu roll aktywnosci spolecznej w rozwiazywanie problemow sporecznosci lokalnej,
deklaruje wot? wspolpracy z organizacjami pozarza_dowymi oraz podmiotami o ktorych mowa w art.3 ust. 3 ustawy
zdnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pozytku publicznego i o vvolontariacie i wyraza intencje realizacji
swych zadan ustawowych w scislym dzialaniu z n imi .

2, Ilekroc vv programie jest mowa o:

1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (tekstjedn. Dz. U. z 201 Or Nr 234, poz. 1536 z pozn. zmianami),

2) organizacjach pozarzajdowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarza_dowe oraz podmioty wymienione
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o vvolontariacie,

3) programie - nalezy przez to rozumiec Program wspolpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarzajjowymi
oraz podmiotami vvymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z d n i a 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie,

4) Gminie - nalezy przez to rozumiec jednostke_ samorzajdu terytorialnego, ktorajest Gmina Bedlno,

5) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rade_ Gminy Bedlno,

6) Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Bedlno.

II. Cel glowny i cele szczegolowe progrnmu

1. Gtownym celem programu jest podejmowanie skutecznych dzia-lah na rzecz popravvy jakosci zycia
mieszkancow Gminy przez rozwijanie wspolpracy samorza^du gminnego z organizacjami stuzq_cymi
vv szczegolnosci podnoszeniu efektywnosci dziatah prowadzonych w zakresie zlecenia i realizacji zadan
publicznych oraz wspolnego okreslania zasad, obszarow, kierunkow i form vvzajemnej wspolpracy.

2. Celami szczegolowymi programu sa.:

1) integracja i wspolne dzia lanie organizacji i administracji samorza^dowej dajzace do realizacji zadan publicznych
wymienionych w art.4 ust. 1 ustawy,

2) zwiekszenie efektywnosci wykonywanych zadaii publicznych przez podmioty realizuja.ce wspolprac?,

3) wspieranie dzialan na rzecz umacniania istnieja^cycli oraz tworzenie warunkow sprzyjajapych povvstawaniu
nowych organizacji pozarzajdoxvych dzialajacych na rzccz mieszkancow gminy,

4) racjonalne wykorzystanie publicznych srodkow fmansowych,

5) promocja dziaialnosci organizacji.

III. Zasatly wspolpracy

Wspotpraca Gminy z organizacjami pozarzadowymi odbywa si? w oparciu o iiast?puja,ce zasady:

1. pomocniczosci - wspieranie dzialan organizacji pozarzq.dowych oraz umozliwianie im realizacji zadaii
publicznych,

2. partnerstwa - dobrowolna wspolpraca rownorz?dnych sobie podmiotow programu w rozwiazywanm
wspolnie zdefmiowanych problemow i osia^aniu razem vvytyczonych celow,
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3. suwerennosci stron - respektowanie niezaleznosci podmiotow program u oraz uznanie odre_bnosci
i podmiotowosci organizacji pozarza^dowych,

4. efektywnosci - wspolne d^zenie do osia£niecia mozliwie najlepszych efektow realizacji zadaii publicznych,

5. uczciwej konkurencji - rowne traktowanie vvszystkich podmiotow programu poprzez rowny dost?p do
informacji w zakresie wykonyvvanych dzialari zarowno przez podmioly publiczne jak i niepubliczne, atakze
slosowanie tych samych kryteriow przy dokonywaniu oceny tych dziaJari i podejmovvaniu decyzji odnosnie ich
finansowania,

6.jawnosci - powszechne udoste.pnianie przez Gimine; wszystkicb mozliwosci wspolpracy z organizacjami
vv sposob wiadomy i dost^pny oi'az jasny i zrozumiaJy w zakresie procedur.

IV. Zakres przedmiotowy

Gmina prowadzi dzialalnosc w sferze zadaii publicznych okreslonych w art.4 usl.l ustawy we wspotpracy
z organizacjami pozarza^dowymi na terenie i na rzecz mieszkahcow gminy oraz dziatalnosc pozytku
publicznego w zakresie odpowiadaja^cym zadaniom gminy.

V. Formy wspolpracy

1 . Wspotpraca Gminy z organizacjami pozarzi\dowymi ma charakter finansowy i pozafmansowy i odbywa si?
na zasadach przewidzianych w uslawie.

2. Do form wspofpracy fmansowej zalicza si? zlecanie organizacjom pozarz£tdowym realizacj^ zadah
publicznych b^da^cych zadaniami gminy na zasadach okreslonych w ustawie poprzez wspieranie zadaii wraz
z udzielaniem dotacji na dofmansowanie ich realizacji.

3. Do form wspolpracy pozafinansowej zalicza sie; vv szczegolnosci:

1) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dzialania,

2) konsultowanie z organizacjami pozarz£|.dowymi projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczq.cych dziaJalnosci statutowej tych organizacji,

3) publikowanie waznych informacji dla organizacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Gminy,

4) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarzajdowym wspotpracujcvcym z Gmina^,

5) umieszczanie na stronie internetowej Gminy informacji dotyczqpych organizacji, ich dzialalnosci, jak i zadah
realizowanych przez organizacje,

6) tworzenie w miar? potrzeb wspolnych zespoiow o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz wspoiudziat juz
funkcjonuja^cych vv realizacji programu,

7) udost^pnianie sal b^da^cych vvdyspozycji Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy na zasadach w nich
organizacjom do realizacji ich zadaii sUitutowych,

8) nieodplatne uzyczanie - vv miar? mozliwos'ci - pomieszczeh przez Gmin? i jednostki organizacyjne Gminy na
prowadzenie dzialainosci statutowej organizacjom pozytku publicznego,

9) uzyczanie - w miar? rnozliwosci i na okreslonych wspolnie zasadach - srodkow transportu przez Gmin^
organizacjom do realizacji ich zadaii statute wychn

10) obejmowanie patronatem przez Gmin? przedsi^wzi^c realizowanych przez organizacje pozarza^dowe,

1 1) wspolorganizowanie przedsie>vzi?c w szczegolnosci z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
kul tury fizycznej i sportu oraz edukacji, oswiaty i wychowania,

12) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarza^dowych dzialaja^cych na terenie Gminy.

4. Zlecanie realizacji zadaii Gminy organizacjom pozarzajdowym obejmuje w pierwszej kolejnosci te zadania,
ktore program okresla jako priorytetowe. Zlecanie to odbywa si? po przeprovvadzeniu otwartego konkursu ofert
woparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje wlascivvego
organu Gminy, chyba, ze przepisy odre_bne przewidujX inny tryb zlecania.
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5, Srodki finansowe na realizacj^ zadaii publicznych mogq. bye przyznawane rowniez w drodze zakupu
potrzebnych uslug w trybie i na zasadach okreslonych \ ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowieri
publicznych (tekstjedn. Dz. U. z2013rpoz, 907).

6. Na wniosek organizacji pozarzajdowej Wojt Gminy moze zlecic organizacj^ zadania publicznego vv trybie
art.!9a ustawy, tj. z pomini^ciem otwartego konkursu ofcrt.

VI. PHorytetowe zadania publiczne

Zadania publiczne do realizacji w roku 2014 obejrnujanaste.puja.ee obszary dzialaii:

1. Kulturafizyczna:

1) wspotzawodnictwo sportowe uczniow szkol podstawowych, gimnazjum, mtodziezy i dorostych,

2) l igapilki noznej,

3) zawody, turnieje, olimpiady.

2. Przeciwdzialanie alkoholizmowi i narkomanii:

1) prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej.

2) uczestnictwo dzieci i mlodziezy vv polkoloniach, koloniach i obozach umozliwiajacych zdobycie wiedzy na ten
temat.

VII. Okres realizacji programu

Program obowiazuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

VIII. Sposob realizacji programu

Podmiotami uczestnicz^cymi w realizacji programu st\

1) Rada i jej komisje w zakresie wytyczania polityki spolecznej i finansowej Gminy oraz stosowanie priorytetow
w sferze wspolpracy Gminy z organizacjami pozarz^dowymi,

2) Wojt w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez F<ad§ Gminy, realizacji zadaii wynikajapych z programu
orazkontroli i oceny realizacji zleconych zadan publicznych,

3) komorki organizacyjne w zakresie wynikajacym z potrzeb wlasciwej realizacji programu, a w szczegolnosci:

a) rozpatrywaniu wnioskovv zlozonych przez organizacje pozarzadowej,

b) kontroli realizacji zadaii zleconych organizacjom pozarza,dovvym,

c) sprawowaniu nadzoru i prowadzeniu oraz aktualizacji rejestru organizacji pozarz^dowych,

d) umieszczaniu na stronie internetowej i w Biulctynie Informacji Publicznej Gminy waznych informacji
dotycza^cych organizacji pozarzadowych,

e) udziale w spotkaniach z organizacjami,

f) konsultowaniu aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutewych
organizacji,

g) sporz^dzaniu oceny realizacji programu w zakresie merytorycznego dzialania.

h) podejmowaniu i prowadzeniu bieza_cej wspolpracy z organizacjami pozarza^dowymi.

IX. Wysokosc srodkow przeznaczonych na rcalizacj^ programu

1. Na zadania z, zakresu kullury flzycznej i sportu przeznacza si^ srodki finansowe w wysokosci 30.000,00 zh

2. Na zadania z zakresu przeciwdziaiania a lkohol izmowi i narkomanii przeznacza si? srodki finansowe
w wysokosci 10.500,00 zh

X. Sposob oceny realizacji programu

1. Wojt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji wspieranych zadan na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach prawnych.
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2. Kontrole., o ktorej mowa w punkcie 1, przeprowadzaja, pracownicy merytorycznych komorek
organizacyjnych od jednostek w zaleznosci od charakteru danego zadania wraz z pracownikami odpowiedzialnymi
za prawidlowe pod kaj;em finansowym wykorzystanie srodkow fmansowych.

3. Ocenarealizacji programu dokonywana be_dzie w oparciu o naste_puja_ce wskazniki:

1) adresaci realizovvanych zadan,

2) wysokosc kwot udzielonych dotacji,

3) liczba wspolnie realizowanych zadari i wysokosc srodkow fmansowych zaangazowanych przez gmin? w ich
realizacje_,

4) liczna zawartych z organizacjami umow na realizacj? zadari publicznych oraz wysokosc srodkow finansowych
przeznaczonych na realizacj?,

5) liczba projektow aktow prawa miejscowego stanowionych przez Rade. Gminy konsultowanych z organizacjami
pozarza_dowymi,

6) liczba wspolnych zespofow o charakterze doradczym i inicjatywnym, ztozonych z przedstawicieli organizacji
pozarzajdowych oraz przedstawicieli organow administracji, powolanych oraz biora^cych udziat wrealizacji
programu.

XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Przygotowanie projektu programu nastapilo na podstawie zweryfikowanych przez komorki organizacyjne
ijednostki organizacyjne Gminy mozliwosci finansowych budzetu i zadaii Gminy, ktore w2014roku zostana^
przekazane do realizacji organizacjom pozarzajdowym.

2. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami w formie, terminie i w sposob okreslony w uchwale Nr
XVII1/116/2005 Rady Gminy Bedlno z dnia 08 lutego 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkahcami Gminy Bedlno projektu uchwaly Rady Gminy Bedlno w sprawie programu wspolpracy
Gminy Bedlno z organizacjami pozarzaxiowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie.

3. W miesiacu sierpniu 2013 roku na tablicy ogloszeri urz^dowych w siedzibie Urz?du Gminy zostaro
zamieszczone zaproszenie dia organizacji pozarz^dowych do sldadania propozycji do programu wspolpracy na rok
2014. Propozycje mozna bylo wnosic w oparciu o program obowiajzuja.cy w roku bieza^cym w wyznaczonym
terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.W wyznaczonym terminie nie wptyn^ly zadne propozycje.

4. Projekt programu zostal zamieszczony na tablicy ogroszen urz^dowych w siedzibie Urz^du Gminy
w miesiacu wrzesniu 2013 roku. Uwagi, wnioski i opinie do programu mozna bylo zglaszac do dnia 30 wrzesnia
2013 roku. W wyznaczonym terminie nie zgloszono zadnych uwag.

XJL Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert

1. W eelu opiniowania ofert o otwartych konkursach Wqjt Gminy powoluje Komisj? KonkLirsowa,. zgodnie
zprzepisami ustawy. Imienny sklad komisji okresla w drodze zarz^dzenia i wskazujejej przewodnicza^cego.

2. Dopuszcza si? mozliwosc powolania do skladu komisji z gfosem doradczym osob posiadaj^cych wiedz?
specjalistyczna^w danej dziedzinie (tzw. eksperci), w ktorej ogroszony jest konkurs.

3. Prace komisji konkursowej sa^ prowadzone, jezeli w jej posiedzeniu faierze udzial co najmniej poiowa jej
skladu. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane sa^ zwyWa, vvi^kszoscia, glosow wglosowaniu jawnym.
Z posiedzenia komisji sporzajdza si? protoko-h

4. Opinia Komisji Konkursowej — jako organ u opiniuja_cego doradczego - nie jest wiajza^ca dia organ u
oglaszaJEtpego otwarty konkurs ofert. Ostateczna_ decyzj? o wyborze oferty oraz udzielonej dotacji i jej wysokosci
podejmuje Wojt Gminy.

XIII. Postanowienia koncowe

1. Po uchwaleniu przez Rad? Gminy program zamieszczony zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
oraz wywieszony na tablicy ogloszen urz^dowych w siedzibie UYze_du Gminy.

2. Wojt Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia 201 5 roku przedlozy Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
programu.
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3. Sprawozdanie z programu zostanie zamieszczorte w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz
wywieszone na tablicy ogloszen urz^dowych vv siedzibie Urzedu Gminy.

4. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje dotyczace realizacji programu podmioty wspoipracy mogt^ zglaszac na
biezqco Wojtowi Gminy.
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• RADAGMIWV
BKDI.NO

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznegoi o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.) organ
stanowiq_cyjednostki samorzajdu terytorialnego zobowiajzany jest do okreslenia vv
drodze uchwaly rocznego Programu wspolpracy GminyBedlno z organizacjamipozarz^dowymi oraz
podmiotami, o Ictorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie.

W miesia,cu sierpniu 2013 roku na tablicy ogioszeri urz^dowych w siedzibieUrze_du Gminy
zostalo zamieszczone zaproszenie dla organizacji pozarz^dowych do skladania propozycji do
programu wspolpracy na rok 2014. Propozycje mozna bylo wnosic w oparciu o program
obowiajzujcicy w roku bieza^cym w wyznaczonym terminie do dnia 31 s ie rpn ia 2013 roku. W
wyznaczonymterrninienie wp-lynqlyzadne propozycje.

Projekt programu zostal zamieszczony na tablicy ogloszeri urz^dowych w siedzibie Urz^du
Gminy w miesia_cu wrzesniu 2013 roku. Uwagi, wnioski i opinie do programu mozna bylo zglaszac
do dnia 30 wrzesnia2013 roku. W wyznaczonym terminie niezgloszono zadnychuwag.

Niniejszauchwala stanowi realizacj^zapisow ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie, a takze promuje ide? samorza^dnosci poprzez wprowadzenie przejrzystych i
przyjaznych zasad uczestnictwa sektora organizacji pozarzajdowych w podejmowaniu istotnych
decyz j i .

ek Tarka
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