
t Jchwała Nr 3 5 1Do(XIX/20 1 0
Rady Gminy Roźwienica

z dnia l0 listopada 2010 roku

w sprawie: przyjęcia ,,Programu wspóĘracy Grniny Rońvienica z orgarizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poż1'tku publicmego i o wolontariacie
na 2011 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności poż1tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r',Nr 96,poz' 877 z
późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustauy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gmirrrrym (tekst jednolĘ Dz'U. z 200lr., Nr |42, poz.l59l z późn. zm.) Rada Gminy
RoŹwienica

uchwala, co następujel

$ l. Uchwala się ,,Program wspóĘracy Gminy Roźwienica z organizacjarni
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

L-wietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011

rok'' stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica.

$ 3' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiąującą od l Ęcmia
2011 roku.
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załącznik N' 1

do Uchwały Nr 3 5 1,DaxX|)02010
Rady Grniny Rożwienica
z dnia l0 listopada Ż0l0r

Program wspólpracy Gminy Rożwienica z organizacjami pozarądowymi i

nodmiotami wymienionymi w art' 3 ust' 3 ust-awy z dnia 24-kwietnia 2003 roku

ilil;i;;ś;i i;ł,il puntl"'n"go i o wolontariacie na 20ll rok

r. PosTANowIENIA oGÓLM
i ;;";;;;J; ";i". 

io*y' -'udy o'- zakes przedmiolowy wspołpracy 
.

' orpńzaciamj prouadzącymi działalnosrp-oz-yrLu putti"'nego' w zakresie prowadzenia

;;;iil;;i; ;il. "ud;'publiczn)ch 
Gminy Roźwienica_

2' llekoć w programie jest morła-o: 
' ''lrawe z dnia Ż4 kwiemia 200] r' o działalności

a) ustawie - należy przez to rozumlec us

#"ń; ili;;ail ololon*i*i' to'' U' z Ż003r'' Nr q6' po z'873 z późn' zm'):

h) orsanżaciach poznoąoo*y"o - l'-!| przez to rozumieć órganizacje pozarząóowe

o.* p'oa^.ó' o tro.ych mowa w an' J ust' J ww usta\\ry:

iii'"l'g.".r" - .ł""y pr/e lo rozumieć Program rłspó|pracy z o'g*''li1T) 
,'

nozarzadoul'rni i podmto^' *)*'tn'un'*i * * ! "u 
i ustltwy z dnia 24 kwiemia 2001 r'

|"Jńł*sii po'y"l" publ icznego i o u olonrariaciei

iń"a'i" - na]eł przez Lo rozumiec Radę Cminy RoŻwienica:

:iii'#i; il;;i' ilez to rozumjeć wójta Gminy Rożwienica:

n";;i;i; ;;l.i;'Zez lo rozurnieć Gminę Rożwienica:
";"_i'ig" - 

"ł'"źl nrze7lo roamieć oIwańv konturs ofen'

]j ;ffiffiffi;1id""y |ń to 
'o^-iee 

iudżet Gminy Roźwieńca'

rl. cELcLÓwNY i CELE sZcZEGÓŁowE PRoGRA',MU

i]'c'."ń"*"łoi'ń p,ogTamu je5t budo*'.nie i urnacnianie pannerstwa pomlęCLŻv

samorządem a organizu"iu'i po'*'ąoo'fr 'ii'oi--'*iil'"'ni" 'topnia 
zaspokoienia porrzeb

społecznych.
2. Cele szczegóIowe:

"i 
;*"..^" i,"""*uw do zwiększenia akty'wności społeczne';:

ii ,l.*""lj"s"i 
''cia- 

poprzez pełniejsźe zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmlny;

ii il ig."":J p"a"""i"w rializu;ących zadania publiczne:

,]rnrezenraciadorobli-uorganlzac1lpozarządowychipromo\łanieichoslągruęc:
li il#".#ł. o"""cjań organ!zicji pozarządowych:

;i;uó;;;; ói;,., sianie publiczny"h środlów finansow}ch'

rrr. ZAsADY wsPóŁPRACY
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gmińe Roźwienica opiera się na następujących

fflji"*'ni"-E.i _ .-orząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym

)'ń..i.. -*uatonym porzebami wsPólnoly samorząoowe;'

fi;;;;,;;;- ;'pólpraca równorzędnych dla siebie podmiotów-*J1T,T'**'

;.fi;. ;;i*.*;"ich problemów io'iaeaniu razem wyyczonycn celo\ł'

"'P"""' ;i;i; - 
';;ując 

s*oją aurono*ilCmirra i organizacje pozafządowe rUe

il'^*i;;;;;;";"miie zadan' posiadają zdo)nośc do bycia podmiotem prawa'

d,1 efekt1łłłrości _ wspólne dązenre ooTffii"i" rn"zl*l" *ii"p'zych efektów realizacji

zadanpublicznych. 
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e) uczciwej konkurencji - równe taktowanie wszys&ich podmiotów w zakesie
wykonywanych dzialan

o ja\łności - procedury poĘpowania przy realizaĄi zadań publiczrtych plzez orgarizacJe

pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania sąjawne.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
PrŻedmiotem wspóIplacy Gminy z organizacjami pozarządowyni i inrr;łni uprawlionymi
podmiolal jeŚ;f'a zadan publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te

nalezą do zadań Gminy' określonych w ustawie z dnia 8 marca l 990 r. o samorządzie gminnym

(tj' Dz. U. z 2001r, NI l42,poz.759l zpó^. 
'a'I.').

v. FoRMY wsPÓŁPRAcY
Współpraca z olganizacjami pozarządowymi omz innymi podmiotami ma charaL1er

fi nansowy i pozafi nansowy.
Do współpracy o charakterze linanŚow}m należy:
a) zlecanii rejizacji zadan publicznych, któIe może przybierać jedną z następujących

form:
- powierzenie wykon;'rłania zadań publicznych wraz z udzięleniem dotacji na

fi nansowanie ich realizacji;
- wspieranie zadari publlczrtych, wraz ztdzieleniem dotacji na dofinansowanie ich

realizacji1,
b) wspólna realizacja zadan publicznych na zasadach pańnęrstwa'

Formy współpracy pozafi nansowej ;

a) o charakterze informacyj nym:
- korsultowanie z podmiotami pro$amq odpowiednio do zakresu ich działania,

projeLtów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności stafutowej

tych organizacj i;
-_udzielanie informacji o istnieniu innych aódeł finansowarria, zrłłaszcza
pochodzących z sektóIa prywatnego, fundusŻy celowych i prywatnych fundacji,

finduszy unijnych,
- wzajemne informowaIrie się o planowanych kięruŃach działalności'

b) o charal1erz ę promocyjnym:
_ promocja działalmści pódmiotów programu poprzez pub)ikację infomacji rla temat

ich działalności na stronie intemetowej urzędu;

- uńmi" ."to-.oaacji organizacjom współpracującym z Gminą które ubiegają się

o dofinansowanie z irmyoh :łódeł;
c) o charakterze organizacYj nYm:
- udostępnienie obiil'tów gminrrych do realizacji zadan publicznych na

nrelerencvinvch zasadach, u szczególności pomies/czeń na spo*ania i zebranja:

] skiero.anió w miarę możli\Ąości praco\łmików zatrudnjonych w ramach prac

spo]ecŻnie uŻ]4ecznych do pracy u organizacjach pozarządowych i innych

podmioLach realizrrjących zadania z zakesu poż)'tku pubIicznego:
] orsanizowanię szlolZi w związku ze zmiasĄprzepisów prawnych, w celu

podioszenia staldardów usfug publicznych świadczonych pEez_ podmioty pro$amu;

l pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z oryańzacjami o podobnyrn

cńarakterze' szczególnie w gminach partnerskich;
_ tworzenie wspólnych zespołów o chankterze doradczym i inicjatyvnym oraz

organizowanie ich PracY;
- ,lutiza"ju ..po]"y"h projeL1ów i inicjatyw na zecz społecaności lokalĘ'
.-z"'"nótńi. . iubó,u kultury, nrrysqki, sportu- rekreacji' podtrzymyłłania

i r'rpoiszechn!ania trad1cji narodorłej oraz pomocy spolecznej'
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vI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Współpraca Gminy z podmiotami Ploglamu dotyczy zadan okeślonych w art' 4 ustawy, a
w szczególności ustawo\ĄTch zadń Gminy realizorłalych odpowiednio do ter}4orialnego
zakesu działania Gminy, w następujących dziedzitach:.
a) podtrzymywania i upowszecbniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, ob1'watelskiej i kttlturowej;
b) ochrony i promocji zd-rowia;
c) nauki, szkolńctwa wyżsŻego, edukacji, oświaty i wychowania;
d) kultury' szfuki, ocfuony dóbr L_ultury i dziedzictwa nalodowego;
e) rł _ierania i upowszechniania kultury fizycznej ;

Q rurystyki i kĄoznawstwa:
g)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej s}tuacji łciowej oraz
wyrównyrłania szans tych rodzin i osób'

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program współpracy z orgalizacjuni pozatządourymi na 20 l 1 lok obowiąuje
od 01.01.2011 r. doJl.l2.20ll r.

\-r
\1II. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU
Urząd Gminy Rohłienica prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi,
hóra w szczególności polega na:
a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
b) konsul1acji z organizacjami pozarządow;łni projektów aktów prawa miejscowego
w sferach dotyczących zadań statutowych organlzacji pozarządowych;
c) przygotowaniu i plowadzeniu koŃursó\ł dla organzacjipozarządowych na realizację
zadan publicznych;
d) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjarni pozarządowymi.
Realizacjąprogramu zajmuje się Rada Gminy Roźwienicą Wójt Gmińy Ro^'/ienicą Urząd Gminy
Roźwienica i organizacje pozorządowe.

x. wYsoKoŚc ŚRoDKÓw PRZEZNACZoNYCH NA REALIZ^oJĘ
PROGRAMU
wysokość środków przeznaczona na rcalizaqę programu okeśla uchwała budżetowa Gminy

.- na rok 2011.

x. sPosóB oCENY REALIZACJI PRoGRAMU
Urząd Gminy RoŹwienica dokona oceny realizacji programu i przędłoży splawozdanie Radzi€

do dnia 30 kwietnia 2012 r
Ustala się następujące wskaźniK niezbę,dne do ręalizacji plo$amu w 2011 roku:
- liczba ofett zlożorrych w otwartych konkursach ofelt,
_ liczba Żawartych umów na realizację zadania publicanego,
- liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
- adrcsaci realizowanych zadń publicznych,
' liczba orgarrizacji pozarządowych podejrnujących zadania publiczne w opalciu o dotację,

- liczba osób zaangżowanych w realizację zadania publicznego, w rym wolontaliuszy'
- wysokość kwot udzielon1ch dotacji.
- liczba pĄektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych z
oqanizacjami pozaządow1mi.

d( fr



XT. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PR.EBIEGU
KONSULTACJI
w celu uchwaienia programu podjęte Żostaną nastąlujące działania:
1) przygotowanie projekfu programu przez pmco'\łnika merytolycznego Urzędu Gminy
Roźwienica;
2) podjęcię przez Radę Gminy Roźwienica uchwały w sprawie sŻczegółowego sposobu

konsultowania z organizacjami pozarządołymi i podmiotami wymienionymi w ań' 3 ust. 3 ustawy

z dnia 23 kwietnia 2003r o dźałalności pożyłku publicatego i o wolontaliacie projektów aktów

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dŻiałalności statutowej tych organizacji;_3brzeprowadzenie 
konsultacji programu, zgodnie z Uchwałą Nr 328,Do*VII/20l0 Rady Gminy

Rońlitnica z dnia 23 września 2010r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z
orgafizacjati pozuządowymi i podmiotami rłymięnionymi w ań.3 ust'3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności poż)'tku publicznego i o Wolontariacie plojektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji;

4) iponądzerlte przezFacownika meq4orycznego Urzędu Gminy RoŹwienica protokołu z
przebiegu konsultacji;
3) rozpitrzenie uwag i propozycji wniesionych prŻez organizacje w drodze konsultacji do projektu

programu;
6) opracowanie ostateczirego projęktu programu, któIy zostaje przedłożony na sesję Rady Gminy

RoŹwienica wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu współplacy Gminy

Rońvienica na rok ż0l l z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi

działalnośó poŻ}'tku publicznego na rzecz mieszkanców Gminy Roźwienica;

7) podjęcie przez Radę Gminy Roźwienica uchwały przyjmującej program'

xII' TRYB PowoŁYwAMA i ZASADY DZIAŁANIA KoMISJI
KoNKURsowYcH Do oPINIoWANIA oFERT w oTwARTYcII KoNIoRsAcIł
OFERT

1' KażdorMowo, w związku z ogłoszonym koŃursem ofeIt na wykonanie zadań publicznych

samolządu Gminy w danym obszarze, \ł}Ttikającym z programu wspołpracy

Gminy i organizacjami pozatądołłymi oraz podmiotami' o których mowa \ł alt' 3

u.l. : "'tuń * 
""i" 

opiniowania oiert składanych w otwańych konkusach ofelt wójt, w dlodze

zarządzenią powołuje komisję koŃursową zwanądalej Komisją
2. W skład komisji koŃursowej wchodzą:

a) przewodniczący Komisji - wyznaczony przez Wójta,

b) pracownicy Urzędu Gminy Roźwienica wyzlaczent przezWójta,

cjjedna osoba reprezentuj ąca orguizacje pozatządowe lub podmioty wymienione w art' 3

uri 3 *tu*y, 
" 

*yłą"zeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub

podmioty wmienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie;

a'1 *lł''io.ót wo1u * skład komisji koŃursowej mogą zostaó powołane tatrCżę, z głosem

doradcą'rn, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zalres

zadan publicznych, których konkursy dotyczą
i. o.oi'x o tto.y"ń mowa w pkt. 2c zgłaszane sąpisemnie przez org alizac1e pozatządowe otaz

podmioty wymienione w ań. 3 ust' 3 ustawy-

i. w o""''i" ora'ty 
"łożonej 

w konkrrrsie, uie może brać udziału osoba, Kórej powiąania ze

składającyn j ą pódmiot€rn mogą budzió zastrzeżenia co do j ej beŻshonności '

s. Nu iier*sz;ń posiedzęniu kaŹdy członek komisji podpisuje zob ow'iąza e' żę

* p'ń"an śm"'a"enia istnienia powiązń, o l1órych mowa w puŃcie 4 zgłasza ten fakt

i 
"o,tu;" 

*ó*""us *yłączony z oceny oferty podmiotu, z którym to powiąŻanie'występuje'

i. rracami romisji ioŃursówej kieĄe Przewodniczący Komisji, a w prz1padkujego

nieobecności *Yzrraczony Członęk Komisli.
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7. Komisja obraduje na posiedzeniach zarnknięfych, bez udziału oferentów' TeTmin i miejscę

posiedzenia Komisji wybiera Przewodniczący' W uzasadnionych przypadkach

Przewodniczący może zaŹądzió inny tryb placy Komisji'
8. Z przebiegu obrad sporządza się protokół, który podpisująPŻewodniczący Komisji i
cżonkowie.
9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowarriu jawnym, zwykłąwiększością głosów'

w obecności co najmniej połorłry pełnego składu. w przypadku równej liczny głosórł

decyduje głos Przewodniczącego.
1{--Do zadań Komisji koŃursowej naleŹy:

a) óie* otert poa 
''ględem 

formiln;łn, mer''torycalym, z uwzględnieniem k}'te ów

o-kreślonych w ustawie i ogłoszeńu o otwartym konkursie ofert,

b) przygótowanie propozycji po(Łiału środków pomiędzy oferentami'

li. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla wójta'
12. ofeĘ nie spełniające \ł}łnogów formalnych nie sąrozpatrywane'

i:, o"tut""^ą a""yń o wylozi najkorzystniejszych ofelt lłTaz z decyzją o wysokości kwoty

plzyznanej dolacji podejmuję wójt Gminy Rońłięrlica.
]4. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

t s. otrłogę org-i"u.yjną i techniczną zapewnia mq)łoryczny placownik Urzędu Gminy

RoŹwienica.

XIIL PosTANowIENIA KoŃcowE
j. w "ń"'i" ol"*.gu1owan1łn niniejs4rm programem, do współpracy gmirry z organizacjami

pozarządowymi stosrrje się przepisy ustawy.

)' Zmiany ńn!ejszego programu wymagają formy przyjęĘ dla jego uchwalęnia'
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