
U C H W A L A Nr XXXW206/2013
RADY GMIII-Y STARA KORNICA

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjgcia Programu wsp6lpracy Gminy stara Kornica z organ izacjami
Pozarz4dowymi i Innymi Podmiotami Prowadzqcymi Dzialalno56 porytku

Publicznego na 2014 rok

Na podstawie art.7 ust. I pkt. 19, art.9 ust. l, art. 1g ust.2 pkt.
1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. IJ. z 2013 r. poz. 5941 oraz art.
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosi pozytku publicznego i o wolontariacie
zpoLn. zm.) - Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co nastgpuje:

15 ustawy z dnia 8 marca

5a ust. I ustawy z dnia

(Dz. U. Nr 96, poz. 873

Uchwala sig Program Wsp6lpracy Gminy Stara
Podmiotami Prowadzqcymi DziaNalnoSi poZvtku

niniejszej uchwaly.

$ r
Komica z Organizacjami pozarzqdowymi i Innymi

Publicznego na 2014 rok, stanowiqcy zaNqcznik do

$ 2
wykonanie uchwaly powierza sig w6jtowi Gminy Stara Kornica.

$ 3
Uchwala wchodzi w |ycie z dniem podjgcia z moc4obowiqzujqcqod I styczni a2014 roku.



ZaN4cznik
do Uchwaly Nr XXXVI/20612013

Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 18 listopada 2013 r.

Program Wspr6lpracy Gminy Stara Kornica

z o r ganizacj a m i p ozarzild.owymi i Innymi po d miotami

Prowadz4cymi Dzialalnosd poiytku publicznego na 2014 rok

wsT4P

Program Wsp6lpracy okre$la cele, zasady i formy wsp6lpracy samorz4du Gminy Stara Kornica
z otganizacjami pozarzqdowymi dzialqqcymi na rzecz pozytt u publicznego, okre$laj4c priory'tetowe
obszary, kt6re zostaly uznane za istotne do realizacj i w 20la r. program ma slu2y6 budowaniu
partnerstwa migdzy administracjq publicznQ i organizacjami pozizqdowymi, prowadzqc dopelniejszej realizacji zadart wlasnych samorzqdu Gminy Starakornica. Istotnq f;r^;ich realizacjijest
aktywna wsp6lpraca wszystkich podmiot6w programu. Priorytetem Samorzqdu Gminy Stara Kornicajest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych gotrzeb wsp6lnoty, kt6rqtworzqjej miesz[aricy. Aktywna
wsp6lpraca z organizacjami pozarzqdowymi i lideramf srodowisk toiutny"trl"rt jednym z element6w
efektywnego kierowania Gmin4. U podloZa programu wsp6lpracy z podmiotami prowadz4cymi
dziatalnos' pozytku publicznego leLy przekonanie wladz Gminy o korzy(ciach z niego plSm4cych,
potwierdzone wieloletnim doSwiadczeniem w realizacji r6inych form wsp6lpracy. 'fryb, 

formy
i zasady wsp6lpracy 

- samorzqdu Gminy z organizaijami pozarz4dowymi wynikaj4 
-z 

ustawy
z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci pozyku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 zp62n. zm.)

Podstawowymi korzyriciami takiej wsp6lpracy s4 miEdzy innymi :

Umacnianie w spolecznoSci riwiadomo5ci poczubia odpowiedzialnoSci za siebie i swoje otoczenie.
Budowanie spoleczefstwa obywatelskiego poprzez aktywizacjg spolecznoSci lokalnyih.
wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektyrvnyctt aiiaatt dzigki dobremu rozpoznaniu
wystgpuj4cych potrzeb.

l .
2.
a

ROZDZIAN-I

Postanowienia og6lne

l. Ilekroi mowa jest o:
a) Ustawie - rozumie sig przez to Ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno3ci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. g73 zpoLn. zm.),
b) Programie - rozumie_ sip przez to Program W'sp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami

Pozarzqdowyni i Innymi Podmiotami Prowadz4cymi oiiatalno66 pozytku Fublicznego
na2014 rok
Dotacji - rozu.mie siE przez to dotacjE w znaczeniuprzedstawionym w art.2 pkt.1 Ustawy,
Srodkach publicznych - rozumie sig przezto Srodki, o kt6rych mowa w art. ) pkt. 2 Ustawy,
Wolontariuszu - rozumie siEprzezto wolontaripsza w znaczeniuustalonym w art.2pkt. 3 Ustawy,
Gminie - rozumie siE przezto Gminq Stara Kornica,
Urzgdzie - rozumie sigprzezto Urzqd Gminy w Starej Kornicy,
Podmiocie - rozumie siE przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Program okreSla:
cel gl6wny i cele szczeg6lowe,
zasady wsp6lpracy,
zakres przedmiotowy,
fo*y wsp6lpracy,
priorytety w realizacji zadad,

c)
d)
e)

0
s)
h)
2.
a)
b)
c)
d)
e)



okres realizacji programu )
spos6b realizacji program u,
wysoko$6 $rodk6w przeznaazonych na realizacjgprogramu,
spos6b oceny realizacji programu,
informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebieg konsurtacji,
tryb powolywania i zasady dziatania komisji tonkurr"o*ych do opiniowania ofert w otwartychkonkursach ofert.
obszar wsp6lpracy Gminy i organizacji obejmuje w szczeg6lnosci sferg zadart publicznych,o kt6rych mowa w art. 4 ust. I ustawy.

R.OZDZTAT,IT

Cele programu

Celern gl6wnym programu wsp6lpracy j.est budowanie partnerstwa pomigdzy Gmin4 StaraKornica, a otganizacjami pozarzqdowymi i innymi-podmiotami prowadz4cymi dzialalnos6 pozytkupublicznego sluz4cego zaspokajaniu poprawy jutos"i orazpotrzeb Lyciamieszkaric6w.
Cele szczeg6lowe programu:
tworzenie warunk6w do zwigkszania lokalnej aktyrvnosci spolecznej,
zapewnienie efektywnego wykonlrvania zad,irt publicinych poprzez wlqczenie organizacjipozarz4dowych w i:l r.e.alizacjg, przy zachowaniu zasad'gwarantuj4cych oszczgdnoSi,
terminowo6i i wysok4 jakoSi,

c) zwipkszenie udzialu mieszkaric6w w rozwi4zywaniu lokalnych problem6w,
d) poprawajakosci Lycia,poprzezperniejsze zaspokojenie potizeb spolecznych.

R)ZDZIALIV

Zakres przedmiotony

l' Przedmiotem wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
podmi otam i prowadz4c ymi dzi atarno s6 pozytku publ iczrie go j est :

a) realizacja zadai"t gminy okreSlonych ustiwami,
b) podwyzszanie skutecznoSci i efektywno Sci dziaNartkierowanych do mieszkaric6w gminy,
c) okreSlanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokaj ania,
d) konsultowanie projekt6w akt6w normatywnych,w dziedzinach dotyczpcychdzialalnoSci statutowej

tych organizacji,
e) tworzenie warunk6w do zwigkszenia aktywnoSci spolecznej gminy.

D
s)
h)
i )
i )
k)
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ROZDZIALTII

Zasady wsptilpracy

I ' Wsp6lpraca Gminy Stara Korn ica ,. organiizacjami pozarzqdov,ymi i innymi podmiotami
prowadzqcymi dziaNalno66 poZytku publicznego opilra sip na nastEpujacych zasaiach,

a) zasada pomocniczoSci,
b;  zasada niezaleznoSci,
c) zasadapartnerstwa,
d) zasada efektywnoSci,
e) zasada uczciwej konkurencji ijawnoSci.



ROZDZIAI,V

Formy wsp6lpracy

l ' Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy Stara Korni ca z organizacjami pozarzqdowymi orazinnymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosi po4rtku publicznego dotycz4 m.in.
a) wzajemnego informorvania sip o planowanych kierunkach dziialnoSci i wsp6ldziatanie w celuzharmonizowania tych kierun k6w,
b) konsultowania z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich dziaNama, projekt6w akt6wnormatyrvnych w dzi.edzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji,
c) udzielania przez w6jta Gminy Stara Kornica honorowego patronatu dzialaniom lub programom
. prowadzonym przez organizacje pozarzqdowe,

d) udzielania rekomendacji stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadz4cy m dzialalno66 pozy,tku
publicznego, kt6re ubiegai4 siE o dofinansowanie z innvch ir6det.

e) utrzymaniuprzezgming poddomeny ,9rganizacjepozizqdowe" nagminnej stronie internetowej,
gdzie zamieszczane s4 informacj e zwiqzane z tym sektorem, m.in. o bieiacych konkursach na
dotacje, formulatze, wzory wniosk6w i sprawozdari, informacje na temat dzialaftsektora,

f) udostgpnianie ptze.z s.minQ posiadanych zasob6w takich jak lokale na spotkania, szkolenia,
konferencje organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom p.o*uir4"ym dzialalno6i
pozy'tku publicznego,

g) umieszczania na stronie internetowej gminy odnoSnika (linku) do strony internetowej organizacji
pozarzqdowej.

2' wsp6lpraca gminy o charakterze finansowym moze odbywad sig w formach:
a) powier"enia wykonywania zadah publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich

realizacji,
b) wspierania wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich

realizacji.
3' Podstawowym trybem przekazywania 6rodk6w finansowych organizacjom pozarz4dowym i innym

otganizuciom pozytku publicznego jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez
ustawg dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

ROZDZIALVI

Prio rytetow e zadania pu bliczne

1' Ustala sig na tok2014 nastgpujace dziedziny,w ramach kt6rych Gmina moLe zleci1organizacjom
p ozarzqdowy m zadania do r ealjzacii:

a)

b)
c)
d)

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielggnowanie polsko Sci oraz rozw6j
Swiad omodc i narodowej, obywate I skiej i kulturowej,
ochrona i promocja zdrowia,
dzialalno(c na rzecz os6b niepelnosprawnych,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os6b pozostaj4cych bez pracy i zagrozonych
zwolnieniem zpracy,
dzialalnosc wspomagaj qc a r ozw oj wsp6 lnot i spoleczno sc i lokalnych,
wypoczynek dzieci i mlodzie|y,
kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,i sportu,
turystyka i krajoznawstwo,
rolnictwa i ochrony ludno$ci
dziaNalno!;6 na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wsp6lpracy migdzy
spolecznoSciami,

l) dziatalnoSd narzecz kombatant6w i os6b represjonowanych,
m)dzialalno36 na rzecz rodziny, macierzyrisiwa,, rodzici"lrt*u, upowszechniania i ochrony praw

dziecka.
2' Rozszerzenie katalogu zadah, kt6re mog4 by6 powierzone organizacjom pozarzqdowym, mo2e by6

realizowane na podstawie rozpoznania pitrzeb lokalnych poirr"i no*.iiru.jp progru-u,
oraz wniosku organizacj i na realizacjg zadaniapublicznego na zasadach okreglonych w ustawie.

e)

0
s)
h)
i)

i )
k)



ROZDZTAI, VII

Okres realizacji programu

I ' Roczny Program wspolpracy Gminy Stara Kornic a z organizacjami pozarz4dowymi na2014 rokrealizowany bpdzie od 0l styczn ia2014 r. do 3 t grudniiZ}t+ r.

ROZDZIAI, VIII

Spos6b realizacji programu

Przeprowadzenie otwartych konkurs6w ofert odbyrva sig wedrug nastgpui4cy ch zasad:1' zlecenie realizac-ii zadah publicznych gminy-organLu"loi'potarz4dowym obejmuje w pierwszejkolejnosci zadania.priory4etowe i odbywai sig-bgdzie"w drodze ogloszenia otwartego konkursuofert' zlecenie moze miei formg wspaicia lub powierzenia *ykon ania zadanja wraz zudzieleniemdotacji na jego sfinansowanie.
2. Otwarty konkurs ofert oglasza W6jt Gminy Stara Komica.
3' Termin skladania ofert nie mozebyc kr6tszy niL2l dni od daty ukazania sip ogloszenia.4' ogloszenie o konkursie publikowane jest w Biuletynie Informacji publicznej, na stronieinternetowe-i Grniny Stara Kornic a oraznu tubli"y oglosref Urzgau Gminy Stara Kornica.5' oferty skladane do konkursu s4 opiniowane przszkomisje konkursowe powo\wan e przezw6jtaGminy Stara Kornica.
6. Zloizone oferty podlegai4 ocenie formalnej i mery4orycznej przezKomisig konkursow4.7 ' Decyzjp o wyborze ofert i o udzieleniu iotu";i poi".;rnui. wo:i cminy- stara Kornica
^ p_9 r1lilgnigciu opinii Komisji konkursowej.
8' wyniki konkursu.publikowane sQ w Biuletynie Informacji publicznej, na stronie internetowejGminy Stara Kornica oraz natablicy ogloszenUrzqdu Gminy.
9' Po ogloszeniu wynik6w otwartego kJnkurs, ofert, w6jt Gminy Stara Kornica zawieraumowQo wsparcie lub powierzenie realizacii zadania pubiicznego z wylonionymi organizacjamipozarzqdowymi.
l0'Dwie lub wiEcej organizacje pozarzqdowe dziataj4ce wsp6lnie mog4 do konkursu ofert zlo1y1
. - :_tfe wsp6lnq zgodnie zart.14 ust. 2 usrawy.
I l 'w6jt Gminy Stara Kornica tno2e na wniosek 

'organizacji 
pozarzqdowej zleci| realizacjp zadaniapublicznego z pominiqciem otwartego konkursu or".t. szczegoly przyznawania dotacjiw tym trybie okreSla art. 19 a ustawy o diialalnosci po2ytku publicznelo i o *oiontariacie.| 2'Realizacjg Program u ze strony Urzgdu koordynuje *yriuriny pracownik.

ROZDZIAI,IX

WysokoSd Srodk6w planowanych na realizacjg programu

I ' Planowana wysoko$6 Srodk6w na realizacjg zadart publicznych okredlonych w rozdzialevl wynosi5000,00 zl.
2' udzielenie dotac-ii na finansowanie lub dofinansowanie zadan prowadzonych przez organizacjepozarz4dowe oraz inne podmioty prowadz4ce dzialalnos6 pozytku publicznego przyznawane jestpo uchwaleniu budZetu gminy na diny rok.

ROZDZIAN,X

Spos6b oceny realizacji programu

l' Miernikiem efektywnosci realizacji Programu w danym roku bgd4 informacje dotyczqcew szczeg6lno5ci:
a) Lrczby ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,
b) Liczby ofert, kt6re wptyngly od organizacji w diodze ogJaszanychkonkurs6w ofert,



c) Liczby um6w zawartych z otgantzacjami na realizacjq zadaft publicznych w ramach srodk6w
.. llansowych przekazanych organizacjom przez samorzqd gminy,
d) wysokodi Srodk6w finansowych prrit uronych zbtizeiu gminy na realizacjg zadari public znychprzez organizacje,
e) Liczby os6b, kt6re byty adresatami (beneficjentami) dzialan publicznych realizowany ch przezorganizacje,
f.) Stopnia zgodnorici rearizowanych zadanz priorytetam i przyigtymiw programie,
g) wielkosi wkladu finansowego organizacii "potuoaai"yi 

w realizacjg zadah publicznych
^ pochodz4cych spoza budzetu Gminy Stara Kornica.
2' Bie2qcym monitoringi em realizaiji zadart Programu zajmuje siE pracownik Urzgdu Gminywyznaczony do wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdo"wymi, kt6ry sporz4dzi spraw ozdaniez realizacji Programu.

ROZDZIAN,XI

rnformacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

l . Program wspdlpracy Gminy Stara
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi
projektu programu.

Kornica z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
poZytku publicznego na 2014 r. utworzon y zostal na bazie

2' Projekt konsultowan y byl. z.organizacjami pozarzqd,owymi orazpodmiotami wymienionymi w art.3 ust' 3 ustawy,- funkcjonujQcy.l 
_y terenie gminy w spos6b okreslony w uchwaleNr xIX/l 1912012 Rady Gminy Stara Korni ca z dnii 24'wrzesnia 2012 r. w sprawie okre$leniaszczeg6lowego sposobu konsultacji z Rad4 Dzialalnoscr Po2ytku publicznego lub organizacjamiPozarzqdowvmi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozlkupublicznego i o wolontariacie akt6w prawa miejscoweg o w dziedzinu"n iotviriych dzialalnoscistatutowej tych organ izacj i.

3' Projekt programu zamieszczony byt na ' stronie internetowej Gminy Stara Kornica:www'kqrnica'org'.na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stara Kornica oraz w wersji
. papierowej na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy Stira Kornica."

4' organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty prowadz4ce dzialalnosi pozytku publicznego mialymozliwosi zgodnie z zapisem uchwaty Nr xtx/t lg/2012 z dnia 2+ wiesiia zcilz r. Rady Gminy
_ y Slur.J Kornicy zglaszania opinii dotyc zqcychprogramu.
5' Projekt uchwaty o-przyjgciu programu wraz z' proJektem programu poddawany jest pod obradyRady Gminy Stara Kornica.
6' Po uchwaleniu przez RadE Gminy Stara Kornica Programu, zamieszcza sig go na stroniei n te rn eto wej G m i n y S tara Korn i c a w zakJadc e o r ganizacj 

"T 
i rur rqd,o* 

" 
.
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ROZDZIAL XII
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

Kornisja konkursowa powolyrvana jest zarzqdzeniem wojta Gminy Stara Kornica celemopiniowania ofert zlohonyclr w otwartych konkursach ofert.
czlonkowie Komisji Konkursowej wykonui4 swoje funkcje spolecznie.
Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamknigtych, iez udziaLuoferent6w.
Pracami komis.ii kieruje Przewodniczqcy, a * p.rypudku jego nieobecnosci wznaczony przezniego Czlonek komisji.
Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie i w miejscu wskazanym w ogloszeniukonkursowym.
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert spraw dza czy spetniajq one warunki formalne.ocena formal n a dokonywana lest poprzez wypelnieni e stosownego formurarza.

2.
a
J .

+ .

5 .



7.

a)

b)

c)

Po dokonaniu oceny formalnej czlonkowie komisji dokonuj4 indywidualnej oceny merytorycznejofert bior4c pod uwagg:
Mo2liwo66 realizacii zadania przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy.
Przedstawion4 kalkulacjg koszt6w realizacji zadania,w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowegozadania,
Proponowan4 jakosi wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych bgdzier ealizow ane zadanie pub I i czne,

d) Planowany udzial.Srodk6w finansowych wlasnych lub srodk6w pochodz4cych z innych Lrodelna realizacjg zadania publicznego,
e) Uwzglgdnia planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym $wiadczenia wolontarius zy i pracaspoleczn4 czlonk6w,
f) Uwzglpdnia analizg i ocenp realizacji zleconych zadahpublicznych,kt6re w latachpoprzednich,

bior4c pod uwagg rzetelnoSi i terminowo SZ oraz rpo.ou rozliczenia otrzymanych na ten celSrodk6w.
8' z prac Komisji spor,zqdza sig protok6l, kt6ry ,dodatkowo moke zawiera| propozycjg przyznania
- dotacji, kt6ry przedklada sip W6jtowi.
9' Komisja konkursowa jest organem opiniodawc zo-doradczym. ostateczn qdecyzjgo wyborze ofertyi udzieleniu dotacji narealizacjg zadaniapublicznego dokonuje w6jt Gminy Stara Kornica.

RODZIAI, XUI

Postanowienia kofcowe

zmiany w Programie wsp6lpracy Gminy Stara Korni ca z organizacjami pozanqdowyrni i innymipodmiotami prowadz4cymi 
_dzialalnosi poZytku publicznegi mogq byi dokonywane w trybie

1t_!h*uty Rady Gminy Stara Kornica.
w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie maj4 przepisy ustawyo dzialalnodci poZytku publicznego i o woiontariacie, 

-ustawy 
Kodeks cyvilny,"usiu*y o finansachpub li cznych oraz ustawy prawo Zambw ien publ icznych.

I .

2 .

PRZEW$UN


