Program Współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na terenie Gminy Strzelno na rok 2014
Postanowienia ogólne:
§1. Program Współpracy określa zasady i zakres współpracy organów samorządowych
Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowe warunki realizacji zostaną
określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań.
§2. Ilekroć w tekście jest mowa o:
„organizacjach pozarządowych ” - rozumie się

1

przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Ustawie” - mowa jest o Ustawie z dnia 24 kwietnia
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
,,Programie ” – należy przez to rozumieć Program
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Współpracy Gminy Strzelno z Organizacjami Pozarządowym na lata 2013 - 2015
,,konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs
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ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 ustawy
5

,, gminie ”- rozumie się przez to Gminę Strzelno

Rozdział I
Cel główny i cel szczegółowy Programu
§3. Celem głównym współpracy jest włącznie organizacji pozarządowych jako partnerów do
działalności społecznie użytecznej na rzecz pożytku publicznego w realizacji zadań gminy z
jednoczesnym wsparciem ich działalności statutowej.
§4. Celami szczegółowymi programu są :
1) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
2) aktywizowanie społeczności lokalnych;
3) zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych;
4) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb;
5) intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży;
6) otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych, prowadzonych przez samorząd.
Rozdział II
Zasady współpracy
§5. Współpraca Gminy Strzelno z organizacjami opiera się na zasadach :
1) partnerstwa
2) efektywności
3) uczciwej konkurencji
4) jawności
5) pomocniczości
6) suwerenności stron
Rozdział III
Zakres przedmiotowy
§6. Przedmiotem współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań
publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy.
Rozdział IV
Formy współpracy , o których mowa w art.5 ust.2 ustawi o o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
§7 Współpraca prowadzona będzie w formie:
1) wzajemnej informacji o planowanych kierunkach działalności;
2) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów doradczych( radni, przedstawiciele organizacji
pozarządowych) dla rozpatrywania określonych problemów, wypracowania wniosków i sposobu
wspólnego działania przy ich rozwiązywaniu,
3) zapraszania na posiedzenia Komisji Rady i na Sesję Rady przedstawicieli organizacji
pozarządowych zainteresowanych tematem;
4) umożliwiania organizacją pozarządowym w miarę istniejących warunków korzystanie dla
prowadzenia działalności statutowej z obiektów będących własnością samorządu;
5) zlecania realizacji zadań publicznych poprzez:
a) powierzanie i udzielanie dotacji ze środków budżetowych na finansowanie ich realizacji;
b)wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji
Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne.

§8. Obszar współpracy Gminy Strzelno z organizacjami obejmuje strefę zadań publicznych, o
których mowa w art.4 ust.1 ustawy.
§9. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego na rok 2013 określa się zadania z zakresu :
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) promocja gminy ,
3 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4 ) oświata i wychowanie – organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
5 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
6 ) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
7 ) ochrona i promocja zdrowia – profilaktyka;
Rozdział VI
Okres realizacji programu
§10. Program współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 będzie realizowany od 1 stycznia
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Rozdział VII
Sposób realizacji programu:
§11. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) zlecenia realizacji zadań publicznych;
a) w trybie otwartego konkursu zgodnie z przepisami określonymi w art.11 ustawy
b) z pominięciem otwartego konkursu ofert ( tzw. tryb uproszczony) zgodnie z przepisami w art. 19
a ustawy
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów akt normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych
4) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są
przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu.
§12.Za koordynacje działań objętych programem odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się
współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział VIII
Wysokość środków planowanych na realizację zadań publicznych:
§13 .Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych określi

uchwała budżetowa Gminy Strzelno na rok 2014.
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji Programu
§14. Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące mierniki :
1) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert;
2) liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;
3) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów
ofert;
4) liczbę zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert;
5) wysokość środków finansowych przekazanym organizacją pozarządowym na realizacje zadań
publicznych;
6) liczbę przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy Gminy Strzelno z organizacjami
pozarządowymi;
7) liczbę skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych;
8) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących czynnie w konsultacjach aktów
normatywnych.
§15. Burmistrz Gminy Strzelno zgodnie z art. 5a ust. 3 przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie
z realizacji Programu.
Rozdział X
Informacje o sposobie tworzenia Programu i o przebiegu konsultacji
§16. W celu uchwalenia Programu zostaną podjęte następujące działania ;
1) przygotowanie projektu Programu przez pracownika zajmującego się zadaniami współpracy z
organizacjami pozarządowymi;
2) przeprowadzenie konsultacji Programu zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Strzelnie w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) sporządzenie przez pracownika zajmującego się zadaniami współpracy z organizacjami
pozarządowymi zestawienia opinii uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji;
4) rozpatrzenie uwag
5) podjęcie przez Rade Miejską w Strzelnie uchwały przyjmującą Program.
Rozdział XI
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.

§17. Komisja konkursowa powołana jest przez Burmistrza Gminy Strzelno celem opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach.
§18. Komisja konkursowa powołana jest w składzie :
1) dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego
2) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych
W skład komisji mogą również zasiadać z głosem doradczym inne osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy.
§19. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
§20. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert dokonuje następujące czynności:
1) ocenia złożone oferty pod względem formalnym;
2) odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie i te, które nie spełniają wymogów formalnych;
3) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje;
4) ocenia przedstawiona kalkulacje kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
5) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania;
6) uwzględnia planowany wkład rzeczowy, świadczenia wolontariuszy i społeczną pracę
członków;
7) uwzględnia realizacje zadań publicznych przez organizacje, które w latach poprzednich
realizowały zlecone zadania publiczne;
8) uwzględnia zgodność celów statutowych organizacji z celami konkursu.
Rozdział X II
Efekty współpracy
§ 21. Poprzez realizację Programu spodziewane jest osiągnięcie następujących efektów:
1) zintegrowanie działań władz publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na rzecz rozwiązywania ważnych problemów społecznych;
2) wykorzystanie potencjału i roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego;
3) wzrost zainteresowania środowisk lokalnych możliwościami działania
w organizacjach pozarządowych
4) zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań
w zakresie polityki społecznej;
5) upowszechnienia modelu realizacji zadań publicznych we współpracy sektora pozarządowego z
administracją publiczną, budowanie form dialogu obywatelskiego;

6) wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
7) promocja Gminy Strzelno.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§22. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia
w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego
zadania publicznego ze środków budżetu Gminy.
§23. Program został zaopiniowany przez organizacje działające na terenie Gminy Strzelno.

