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Program wsp6tpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarzqdowymi i  innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalno6i po2ytku publicznego na 2Ot2 rok (zwany dalej
Programem) zostal uchwalony L6 l istopad a 20II roku Uchwafq Rady Gminy w Starej Kornicy
Nr Xll /59/201.1. Przyjqcie sprawozdania z realizacj i  Programu jest obowiqzkiem gmin
wynikajqcym z art. 5a pkt. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci poZytku
publ icznego i  o  wolontar iac ie.

Program sprecyzowat i  uporzqdkowat zasady wsp6tpracy Gminy Stara Kornica z
organizacjami pozarzqdowymi. W praktycznym dziafaniu jest podstawowym kryterium oceny
wniosk6w podmiot6w ubiegajqcych siq o dotacje z bud2etu Gminy Stara Kornica.

Program w szczeg6lnoSci sprzyja kontynuowaniu i  rozwijaniu partnerskiej wsp6fpracy
pomiqdzy gminq a organizacjami pozarzqdowymi, rozwojowi tych organizacji ,  stwarza
mieszkadcom gminy szanse poszerzenia aktywno6ci spolecznej, a tak2e umo2liwia zlecanie
rea l izacj i  zada i publicznych na rzecz orga nizacj i  poza rzqdowych.

Projekt Programu wspSfpracy zostal poddany konsultacjom na podstawie Uchwafy nr
X/58/2OLI Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 27 wrzesnia 20L1, r. w sprawie okre6lenia
szczeg6towego sposobu konsultacj i  z Radq DziatalnoSci Po2ytku Publicznego lub
organizacjami pozarzqdowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
dziafalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dziatalnoici statutowej tych organizacji .

Konsultacje zostaly ogtoszone Tarzqdzeniem nr 37/}OIL W6jta Gminy Stara Kornica z
dnia 3 paidziernika 201L roku. Termin przyjmowania uwag, opini i  i  propozycji  zmian do
Programu wsp6lpracy zostat wyznaczony od 12 do 76 paldziernika 201-L roku. Projekt
programu zostal wywieszony na tablicy ogtoszeri Urzqdu Gminy oraz na stronie internetowej
Gminy.  W wyznaczonym termin ie n ie  wptynqla 2adna opin ia do pro jektu Programu.

Przedmiotem wsp6tpracy Gminy z  organizac jami  pozarzqdowymi i  podmiotami
po2ytku publicznego zgodnie z Programem na rok 201,2 byta realizacja zada6 publicznych z
zakresu:
L) podtrzymywania i  upowszechniania tradycji  narodowej, pielqgnowania polsko5ci oraz
rozwoju Swiadomoici narodowej, obywatelskiej i  kulturowej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) dziatalnoici na rzecz os6b niepetnosprawnych,
4) promocji zatrudnienia i  aktywizacji  zawodowej os6b pozostajqcych bez pracy i
zagro2onych zwolnieniem z pracy,
5) dziatalno6ci wspomagajqcej rozwoj wsp6l not i  spofeczno6ci loka I nych,
6) wypoczynku dzieci i  mtodzie2y,
7) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i  dziedzictwa narodowego,
8) wspierania i  upowszechniania kultury f izycznej i  sportu,
9) turystyki i krajoznawstwa,
10) rolnictwa i ochrony ludnoSci,
11) dziatalno5ci na rzecz integracj i  europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wsp6fpracy
miqdzy spoleczef stwa m i,
I7) dziatalno6ci na rzecz kombatant6w i os6b represjonowanych,



13) dziatalnoici na rzecz rodziny, macierzyistwa, rodzicielstwa, upowszechniania i  ochrony
praw dziecka.

W Programie okre5lono r6wnie2 gt6wne zasady i formy wsp6tpracy. Wsp6tpraca
Gminy z organizacjami pozarzqdowymi i  podmiotami po2ytku publicznego powinna byi
realizowana na zasadach pomocniczoici,  partnerstwa, suwerenno6ci, efektywnoSci, uczciwej
konkurencji  i  jawno6ci. Ponadto wsp6tpraca moie przybierai formy pozafinansowe i
f inansowe.

Jednq z wa2niejszych form wsp6fpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami
pozarzqdowymi byto powierzenie organizacjom pozarzqdowym zadafi publicznych wraz z

udzieleniem dotacj i  na dofinansowanie ich realizacj i .
W6jt Gminy Stara Kornica Tarzqdzeniem nr 53/2Ot2 z dnia 2 stycznia 2OI2 roku

ogtosi l  otwarty konkurs ofert na realizacjq zadania publicznego w zakresie organizowania
wypoczynku dzieci i  mtodzie2y polegajqcym na: ,,Prowadzeniu Swietl icy w W6lce
Nosowskiej". Ogloszenie ukazato siq na stronie internetowej urzqdu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogfoszeri urzqdu.

Na realizacjq zadania publicznego zleconego organizacji  pozarzqdowej w ramach
rozstrzygniqtego otwartego konkursu ofert w 2012 roku z bud2etu Gminy Stara Kornica
przeznaczono kwotq 4 000,00 zt.

W roku 2OL2 realizacjq zadania publicznego pod nazwa ,,Prowadzenie Swietl icy w
W6lce Nosowskiej" powierzono Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi,,PARK" W6lka Nosowska. Dnia
3l stycznia 2Ot2zawarto ze stowarzyszeniem umowQ na w/w zadanie.

Zadanie realizowane bylo gl6wnie poprzez organizowanie dla dzieci i  mlodzie2y
r62nego typu form spqdzania wolnego czasu, np. Zabawa Karnawatowa, Dzieri Dziecka i
Piknik Rodzinny, a raz w tygodniu umo2liwiono spoteczefstwu korzystanie z pomieszczef

Swietl icy w celach rekreacyjnych i edukacyjnych. W okresie realizacj i  zadania, t j .  od
0L.02.20t2 do 3L.L2.2012 Swietlica byla czynna w kaidy piqtek od godz. 17.00.

Zgodnie z zapisem w umowie organizacja zobligowana byta do zlo2enia sprawozdania
czq6ciowego i koricowego z realizacj i  zadania publicznego. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

,,PARK" 26 l ipca 2Ot2 r. zloiylo sprawozdanie czq6ciowe z wykonania zadania publicznego, a
dnia 30 stycznia 2013 sprawozdanie koricowe.

Przeznaczona dotacja na zadanie ,,Prowadzenie Swietl icy wiejskiej w W6lce
Nosowskiej" zostala wydana zgodnie zprzeznaczeniem i prawidtowo rozl iczona,

W ramach pozafinansowej formy wsp6tpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami
pozarzqdowymi podmioty te mogfy korzystai z lokali  i  nieruchomo6ci na preferencyjnych

warunkach. W dyspozycji  organizacji  znajdowato siq 5 lokali ,  kt6re zajmowaty:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,PARK" - Swietl ica w W6lce Nosowskiej,
2. Stowarzyszenie Inicjatywa - Wsp6lny Cel - pomieszczenie w budynku Gimnazjum

w Starej Kornicy,
3. Stowarzyszenie KREDA - pomieszczenie w Swietl icy wiejskiej w Starej Kornicy,
4. Stowarzyszenie ,,Chata" - pomieszczenie w Swietl icy wiejskiej w Starej Kornicy,
5. Ochotnicza Stra2 Po2arna w Starych Szpakach - pomieszczenia 6wietl icy w

Stra2nicy OSP w Starych Szpakach
Gmina Stara Kornica na swojej stronie internetowej prowadzi tak2e zakfadkq

,,Organizacje Pozarzqdowe", gdzie informuje o wszelkich planowanych kierunkach dziafania.
Zamieszczane sE tam bie2qce informacje o podejmowanych decyzjach (uchwaty i
zarzqdzenia), a tak2e formularze idokumenty konkursowe. W zakiadce tej zamieszczony jest

r6wnie2 wykaz organizacji  pozarzqdowych funkcjonujqcych na terenie gminy.



Gmina w ramach wsp6tpracy z nieformalnymi organizacjami spofecznymi
sfinansowata zakup kozaczk6w ludowych dla Zespotu Ludowego Marysieriki ze Szpak za
kwotq 2400,00 zl oraz zakup stroi ludowych (sp6dnica i bluzka) za kwotq 274O,OO zf dla
Zespotu Ludowego Sqsiadeczki z Kobylan.

Gmina udzielata r6wnie2 stowarzyszeniom wsparcia merytorycznego podczas
przygotowywania wniosk6w aplikacyjnych o dofinansowanie ze Srodk6w krajowych i
europejskich. Nierzadko organizacje pozarzqdowe pozyskiwafy dziqki swoim staraniom
wsparcie finansowe od sponsor6w.

Dziatania Gminy nakierowane byfy w szczeg6lnoici na tworzenie warunk6w do
zwiqkszenia aktywnodci spolecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkaric6w, uzupelnieniu dziatari Gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorzqdowe
struktury, a tak2e zwiqkszenie udziatu mieszkaic6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w.

Gmina Stara Kornica wsp6lpracuje z organizacjami spotecznymi na wielu
ptaszczyznach zwiqzanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem dzialafl na rzecz r62nych
grup spotecznych. Pozytywne nastawienie, chqd wsp6tpracy samorzqdu oraz pomoc
finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarzqdowym pozytywnie wptywajq na
kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.

Stara Kornica, dn, 11.03.2013 r.
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