
Uchwala Nr Zo.xxv,0n07. 17 5.2012

Rady Gminy DQbe Wielkie

z dnia 24 paidziernika 20t2r.

w sprawie: Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy 'Dtbe Wielkie

z orgatrizacjami pozarzqdowymi oraz pozostalymi podmiotami prowadzqcymi

dzialalnosi poiytku publicznego na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie

gminnym (tj. Dz. tJ. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l ze zm.) oruz art. 5a ust. I i 4 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzia{alnogci pozytkupublicznegoiowolonta acie (tj, Dz.U.z2010r.

Nr 234, poz. 1536 ze zfi,) - Rads Gminy Dgbe llielkie uchteala , co nqst(puie :

$ l

Uchwala sie Roczny Program Wsp6tpracy Gminy D€be Wielkie z organizacjami

pozarzqdowymi oraz pozostalymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno6i pozytku

publicznego na 2013 r. w brzmieniu okeSlonym w zal4czniku do niniejszej uchwaly.

$ 2
Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy DEbe Wielkie.

$ 3
Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci w spos6b zwyczajowo pzyjEty.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjQcia.
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U Z S A D N I E N I E

Po przeprowadzonych konsultacjach, zgodnie z $ 4 i 5 uchwaly Nr Llll/287l2010 Rady

Gminy Dgbe Wielkie z dnia 2'/ pald emika 2010 r. w sprawi€ okre6lenia szczeg6lowego

sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie akt6w prlwa miejscowego

w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoici statutowych tych organizacji, w oparciu o art. 5a

ust, I i 4 ustawy o dzialalnosci poz)4ku publicznego i o wolontariacie, pEedkladamy Radzie

Gminy Debe Wielkie do uchwalenia Roczny Program Wsp6lpracy Gminy Dqbe Wielkie

z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSi po2yku

publicznego na 2013 r.

WICEPBZIjw(JDMCZ{C),/
Rady Gniny &be)gldc
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zalqcznik nr I
do uchwaly nr 2O.XXV.0007.175,2012

Rady Gminy Dpbe Wielkie
z dnia 24 oaidziernika 2012r .

ROCZNY PROGRAM WSPoLPRACY GMINY D4BE WIELKIE

Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI

PROWADZACYMI DZIAI,ALNOSC POZYTTU PUBLICZNEGO

NA 2013 R

DEBE WIELKIE 2012 r.
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r. wsT4P

Organizacje pozarz4dowe, tzw. III sektor sq waznym partnerem wladz samorz4dowych

stymuluj4cym rozw6j gminy. Organizacje pozarzqdowe se silnym partnercm w realizowaniu

dialogu spolecznego, a takze pobudzajq aktywnoSi i zaanga2owanie mieszkancdw w icie

gminy. Powierzanie organizacjom pozarzqdowym zadai spolecznych zriEksza efektywno66

i skutecznosi ich realizacji.

Celem rocznego programu wsp6lpracy Gminy Dgbe Wielkie z organizacjami pozarzqdowymi

i podmiotami prowadzqcym dzialalno6i poz]tku publicznegojest oke6l€nie cz)'telnych zasad

i powierzenie qm organizacjom ustawowych zadai glniny.

Program wymacza partnerski obszar zadan publicmych dla wszystkich organizacji

pozarzAdowych i innych podmiot6w prowadz4cych dzialalnosd pozytku publicznego,

wyrazajAcych wol€ wsp6lpracy w dzialaniach na rzecz gminy ijej mieszkaic6w.

II. POSTANOWIENIA OGOLNE

Ilekroi w Rocznym Programie Wsp6lpracy Gminy Dqbe Wielkie z organizacjami

pozarz4dowymi i podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSi pozytku publicznegojest mowa o:

L ustawie - rozumie siQ przez to ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poz)'tku

publicznego i o wolontuiacie (t:).Dz.U.22010 r. Nr 234, poz, 1536zezm.),

2. rozporz4dzeniu - rozumie siQ przez to Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki

Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w splawie wzoru ofedy i ramowego wzonr umowy

dotycz4cych rcalizacji zadania publicznego oraz wzorlt sprawozdania z wykonania tego

zadani^ (Dz. U. z201I r, Nr 6, poz.25),

3. proglamie - rozumie siQ przez to Roczny Progam Wspdlpracy z organizacjami

pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno6i pozytku publicznego,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4. konkursie rozumie siQ przez to otwarty konkurs ofert na dotacje z budzetu Cminy Dqbe

Wielkie na realizacjg zadai gminy w 2013 r

5. gminie rozumie siQ p.zez to Gmin€ DQbe Wielkie,

6. w6jcie rozumie si€ przez to W6jta Gminy DEbe Wielkie,

7. podmiocie - rozumie siQ przez to podmioty w).rnienione w art. 3 ustawy,

8. organizacji rozumie sig ptzez to organizaeje pozarz4dowe i podmioty wymienione

\r art. 3 ustawy.



III. CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU

$ 1

1. Cel gl6wny.

Celem gl6wnym pro$amu jest zaspokajanie potrzeb spolecznych mieszkaic6w gminy oraz

wzmocnienie rozwoju spoleczeiistwa ob)ryatelskiego poprzez budowanie i umacnianie

partnerstwa pomiQdz) gmin4 a organizacjami.

2. Cele szczeg6lowe.

Celami szczeg6lowymi programu s4

a. poprawajako6ci Zycia, poprzez pelniejsze zaspokajanie pofzeb mieszkaic6w gminy,

b. umacnianie w spolecznej Swiadomosci poczucia odpowiedzialnoSci za rozw6j lokalnego

Srcdowiska,

c. wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysl6w i rozwi4zai slu24cych rozwojowi lokalnej

spolecznoSci,

d. inte$acja i wspdlne dzialanie organizacji pozarzqdowych i gminy, d424ce do realizacji

sfery zadah publicznych, wymienionych w art. 4 ust. I ustawy,

e. wzmocnienie potencjalu organizacj i pozarzqdowych.

IV. ZASADY WSPOI-PRACY

s z

Wsp6lpraca gminy z olganizacjami wynika z woli partner6w i opiera siQ na 5 zasadach:

l. pomocniczoici, ktoft oznacza, ze w6jt zleca realizacjQ zadari publicznych, a organizacje

zapewniaj4 ich wykonanie w spos6b profesjonalny, terminowy i spetniajecy oczekiwania

odbiorc6w.

2. suwerenno6ci stron, kt6ra oznacza, 2e stosunki pomigdzy gminfu a organizacjami

ksztahowane bQd4 z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezalezno6ci w swojej

dzialalnosci statutowej,

3. partnerstwa, kt6te oznacza dobrowolnl wsp6lpracq r6wnorzgdnych sobie podmiot6w

w rozwi4zywaniu wsp6lnie zdefiniowanych problem6w i osiqganiu razem wltyczonych

cel6w. Zgodnie z t4z sadqpartnezy dq24 do komprcmisu, uwzglEdniaj4 zglaszane uwagi,

wyjadniaj4 rozbie2no3ci, wystuchujq siebie nawzajem, wymieniaj4 poglqdy, konsultujq

pomysly, wymieniaj4 informacje, altywnie uczesmiczq we wsp6lpracy,



4. efekfywnosci, kt6ru ozr6cza, Ze partnetzy uzlajq za podstawowe kD/terium zlecania

zadaf publicznych osi4ganie maksymalnych efekt6w z ponoszonych naklad6w,

5. uczciwej konkurencji i jawnoSci, co oziaeza w szczeg6lnosci, 2e partnerzy sq rzetelni

i uczciwi, dzialania i procedury sq przejrzyste, decyzje sq obiektywne, wszyscy potencjalni

realizatorzy zadaipublicznych rnaj4jednakowy dostgp do informacji ijednakowe mo2liwoSci

ubiegania siq o dotacje.

V. ZAKRES PRZEDMIOTO\}Y I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBI,ICZNE

$ 3

l. Zakres przedmiotowy wspdlpracy Eminy z organizacjami obejmuje sferQ zadari

publicznych, o kt6rych mowa w art. 4 ust. I ustawy w zakesie odpowiadajqcym zadaniom

gminy.

2. Ustala sie nastepuj4ce zadania priorytetowe, kt6re mog4 byi zlecane do realizacji

organizacjom prowadz4cym dzialalnosi statutow4 w danej dziedzinier

a. turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzie2y:
* organizacjawypoczynku letniego dla dzieci i mlodzie2y,

b. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
* organizacja imprez sportowych oraz calorocane zaj€cia sportowe dla dzieci, mlodziezy

i doroslych,

c. kultury, sztuki, ochrony d6br kultury dziedzictwa narodowego:
* organizacja imprez kulturalnych, wa2nych dla rozwoju zycia kulturalnego gminy, dzialania

wspieraj4ce rozw6j kultury ludowej:

d. nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania:
* organizacja zajgi pozaszkolnych, pozalekcyjnych i og6lnorozwojowych dla dzieci

i mlodzie2y.

Vl. FORJIIY WSPOLPRACY

$ 4

Gmina podejmuje wsp 6lpracq z organizacjami w formach:

L zlecania organizacjom realizacji zadan publicztych, na zasadach oke3lonych w ustawie,

poprzez powierzanie lub wspieranie ich wykonania,



2. wzajemnego informowania siE o planowanych kierunkach dzialalno3ci i realizowanych

zadaniach poptzez publikowanie waznych idormacji na stronie intemetowej

www.debewielkie.pl oraz organizowanie spotkai dotyczqcych og6lnych zasad wsp6lpracy

i konkremych zagadniei zwiqzanych z realizacj4programu,

3. konsultowania z organizacjami projekt6w akt6w Fawa miejscowego stanowionych przez

radE gminy w dziedzinach dotycz{cych dzialalno5ci statutowej tych organizacji zgodnie

z uchwal4 r Lllll2S'/ 110 Rady Gminy Debe Wielkie z drja 2'l paZdziemika 2010 r'

w sprawie oke6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania projekt6w akt6w prawa

miejscowego z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami,

4. tworzenia w miar€ potrzeb wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym

i inicjaqlrnym, zlozor.ych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli wla6ciwych

organ6w gminy,

5. zawierania um6w o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach oke3lonych

w ustawie,

6. innych dzialafi :

a) o charakterze informacyjnym:

* prowadzenie na stronie intemetow€j urzQdu ,,Informatora pozarz4dowego"' gdzie

zafiieszczony i aktualizowany jest wykaz organizacji oraz ogloszenia szcz€g6lnie do nich

kierowane, w infomatorze tym kazda organizacja moze zamieszczad takze swoje ogloszenia

lub inne wa2ne informacje,

b) o chankterze promocyJnym:

.i. promocja dzialalno6ci organizacji poprzez publikacjg informacji na stronie intemetowej

oraz w biuletynie infonnacyjnym urz€du'

* promocja przekazyrvania l% podatku dochodowego na organizacje po2)'tku publicznego

dzialaj4ce na tereme gmmy,

.! udzielanie rekomendacji organizacjom wsp6tpracuj4cym z gmin4 kt6re ubiegaj{ siQ

o dofinansowanie z innych Zr6del,

c) o charakterze organizacyjno-techniczlym:

a udost€pnianie obiekt6w gminnych do realizacji zadari publicznych na, preferencyjnych

zasadach, w szczeg6lnosci pomieszczei na organizacje spotkan,

.1. realizacja wsp6lnych projekt6w i inicjatyw m rzecz spolecanosci lokalnej, szczeg6lnie

z zakesu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrz)'mltania i upowszechniania tradycji

narodowej.



vII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

$ s

Niniejszy program realizowany bqdzie w okesie od 1 stycznia 2013 r' do

31 gmdnia 2013 r.

VIII. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

$ 6

1 Ze strony gminy w realizacj i postanowieh prcgramu uczestnlcz4l

a. Rada Gminy Dqbe Wielkie - w zakesie kreowania polityki spolecznej oraz uslalania

prior)'tetowych zadai publicznych do wsp6lnej realizacji z organizacjami'

b. Wojt Cminy Debe Wielkie - w zakesie realizacji tej polityki, wspdlpracy

z organizaclami, decydowania o przyznaniu im dotacji w ramach rocznego progmmu

wsp6lpracy i innych fonn pomocy,

c. Referat Organizacji i Zav4dzania UrzQdu Gminy Dqbe Wielkie odpowiedzialny za

wsp6lprac€ z organizacjani - w zakresie koordlnowania, wsp6lpracy, inicjowania wsp6lnych

przedsigwzigd, utrzymywania biezqcych, partnerskich kontakt6w pomiQdzy samorzqdem

iorganizacjami, doradztwa partnerom, a takze w zakresie biez4cej realizacji programu' w tym

oceny zgodnojci ofen na realizacjq zadah z ptograme|m oraz ustaw4 biezqceJ oceny

wykonywania zleconych zad^h i rozliczenia przydzielonych Srodk6w,

d. gminnejednostki organizacyjne - w zakesie bie24cej wsp6lpracy z organizacjami

2. Ze strony orgadzacji w realizacji postanowien programu uczestnicz4 wszystkie

organizacje zainteresowane wsp6lpracq z gminq.

3. Wspoldzialanie gminy z organizacjami w ramach programu obejmuje wsp6hracQ

o charakterze finansowym i pozafinansowym.

4. Wsp6}praca finansowa jest realizowana poptzez zlecanle organizacjom rcalizacji zadai

publicznych gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacjE, po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert, chyba 2e przepisy odrpbne przewidujq inny tryb zlecania lub dane

zadanie mozna zrealizowai efektywniej w inny spos6b okre6lony w przepisach odrEbnych'

5. Zlecanie rcalizacjr zadai gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnojci zadania

DnoMetowe.



6. Gmina moze zlecii organizacji realizacj€ zadania publicznego - na wniosek tej organizacji

- z pominigciem otwartego konl(ursu ofert. Szczeg6lowe warunki oraz tryb przyznawania

dollnansowania okresla art. 19a ustawy.

Ix. WYSOKOSC SRODK6W PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJD

PROGRAMU

$ 7

Gmina DQbe Wielkie wsp6lpracujqc z organizacjami w ramach uchwalonego rocznego

programu wsp6lpracy na 2013 r, pneziacza Srodki finansowe na ten cel w wysoko5ci nie

mniejszej niz 126 000 zt.

X. SPOSOB OCENY REALTZACJI PROGRAMU

$ 8

1. Realizacja programu bqdzie poddana planowanym dzialaniom majqcym na celu ocen€

realizacji wykonania programu przy uwzglgdnieniu nast€puj4cych kryteridwi

a. ocena wplywu programu na wzmocnienie partnerstwa pomiQdzy gmin4 a organizacjami,

b. ustaleniu wskaznik6w niezb€dnych do oceny realizacji programu:

* liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,
* liczba ofen zlo2onych w otwartych konkursach ofert,
* liczba zawartych um6w na realizacjg zadania publicznego,

c. liczba umow, kt6re nie zostaly zrealizowane lub zostaly rozwi4zane przez gmin€

z przyczyn zaleiny ch od organizacji,

d. beneficjenci zrealizowanych zadai,

e. wiefko3i wlasnego wkladu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizacjg zadaA

publicznych:

* wysokoSi kwot udzielonych dotacj i w poszczeg6lnych obszarach,

i liczba projekt6w akt6w prawa miejscowego stalowionych przez rad€ gminy,

konsultowanych przez or9ar\rzacje.

2. Wskazniki\\,ymienionew$8posluz{przytwozeniusprawozdaniazrealizacji programu,

kt6re W6jt przedloZy Radzie Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.



XI. INFORMACJE O SPOSOBTE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ

O PRZEBIEGU KONSIJLTACJI

$ e

1. Projekt programu zostal poddany konsultacjom spolecznym przeprowedzonym w spos6b

okreslony w uchwale Nr Ll1Il287/10 Rady Gminy Dgbe Wielkie z dnia 27 pa'dziemlka

2010 r. w sprawie oke(lenia szczegdlowego sposobu konsultowania si€ z organizacjami

pozarz4dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici po2ytku

publicznego i o wolontadacie w dziedzinach dotyczAcych dzialalnosci statutowych tych

organizacji.

2. lnformacja o konsultacjach w flormie otwartego spotkania zostala podana do publicznej

wiadomoici w dniu 2 patdziernika2012 t.

3. Z otwartego spotkania zostal sporzqdzony protok6l zawierajqcy wyniki konsultacji, kt6ry

zostal zarj,ier'zczor'y w BIP-e , na stronie intemetowej Gminy oraz na tablicy ogloszen

Urzgdu Gminy Dqbe Wielkie.

XII. TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIAI,ANIA KOMISJI

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE

$  t 0

l. Oferty zlozone przez organizacje w trybie otwartego konkursu ofefi opiniuje specjalnie

do tego powolana komisja kontursowa.

2. Imienny sklad komisji oraz zasady jej dzialania ustala w drodze Zarz4dzenia W6jt Cminy

Dgbe Wielkie.

3. W sklad komisji wchodz4l

a. przedstawiciele organu wykonawczego - pracownicy urzpdu,

b. osoby wskazane przez organizacje pozfia4dowe lub podmioty wymi€nione w art.

3 ust. 3 ustawy, z wylqczeniem os6b wskazanych przez organizacje pozarz4dowe bior4ce

udzial w konkursie,

c. w skladzie komisji mog4 r6wniez tczestrriczyt z glosem doradczym, osoby posiadaj4ce

specjalistyczn4 wiedzq w dziedzinie, obejmuj4cej zakes zadai publicznych, kt6rych konkurs

dotyczy.



4. lnfomacje o imi€nnym skladzie komisji i zasadach jej dzialania publikowane s4 na

stronie intemetowej Gminy www.debewielkie.ploraz w BIP-e UrzEdu Gminy DEbe Wielkie.

XTI. POSTAI{OWIENIA KONCOWE

$  l l

l .

2.

3.

Zmiany niniejszego programu wymagaj4 formy przyjEtej dlajego uchwalenia.

Wykonanie uchwaly powiesa siQ W6jtowi Gminy Dqbe Wielkie.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia.
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