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Projekt

z dnia  23 grudnia 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BARANÓW

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie "Programu współpracy Gminy Baranów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośći pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), - Rada Gminy Baranów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się " Program współpracy Gminy Baranów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Program, o którym mowa w treści § 1 został poprzedzony konsultacjami z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie 
zgodnie z trybem przyjetym uchwałą Nr XLV/377/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 kwietnia 2010 roku 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 roku, Nr 85, poz. 1554 ze zm.). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy Baranów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Baranów

z dnia .................... 2010 r.

Program współpracy Gminy Baranów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

Uchwalając "Program współpracy Gminy Baranów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie", Gmina 
Baranów deklaruje chęć kontynuowania i umacniania już istniejącego, konstruktywnego dialogu z organizacjami 
działajacymi na rzecz społeczności lokalnej. Główną ideą programu jest kreowanie korzystnych warunków do 
powstawania inicjatyw obywatelskich oraz rozwijanie szeroko rozumianej aktywności społecznej mieszkańców. 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

§ 1. 1. Celem głównym programu jest określenie warunków współpracy samorządu gminnego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań 
podejmowanych w sferze zadań publicznych. 

2. Program określa zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielenia pomocy organizacjom 
pozarządowym i podmiotom pożytku publicznego przez samorząd. 

3. Celami szczegółowymi programu są: 

1) wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia społeczności 
lokalnej, 

2) wzmocnienie potencjału i efektywności realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe, 

3) budowa nowych obszarów wsółpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, 

4) inicjowanie powstawania inicjatyw oddolnych, niezależnych od struktur administracji samorządowej. 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 2. Współpraca Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego odbywa 
się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji 
i jawności: 

1) zasada partnerstwa oznacza współpracę na równych warunkach określonych dobrowolną umową; 

2) zasada pomocniczości oznacza, że Gmina Baranów powierza organizacjom pozarządowym i podmiotom 
pożytku publicznego realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego 
zapewniają ich wykonanie w sposób uzasadniony ekonomicznie, profesjonalny i terminowy; 

3) zasada suwerenności przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych i podmiotów 
pożytku publicznego oraz nie narzucanie sobie wzajemnie woli ingerowania w wewnętrzne sprawy; 

4) zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji 
zadań publicznych; 

5) zasada uczciwej konkurencji zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych 
kryteriach wspierania finansowego i poza finansowego organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku 
publicznego; 

6) zasada jawności urzeczywistniana jest poprzez udostępnienie przez Gminę Baranów informacji o celach, 
kosztach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego. Zasada jawności obliguje organizacje 
pozarządowe i podmioty pożytku publicznego do udostępnienia Gminie Baranów danych dotyczących 
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji 
finansowej. 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY 

§ 3. Przedmiotem współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku będzie 
realizacja zadań publicznych w tym w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców gminy. 

FORMY WSPÓŁPRACY 

§ 4. 1. Gmina Baranów realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami pożytku publicznego w ramach współdziałania o charakterze finansowym i poza finansowym. 

2. Współpraca finansowa polega na zleceniu realizacji zadań gminy organizacjom pozarządowym 
i podmiotomami pożytku publicznego poprzez: 

1) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, 

2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

3. Współpraca pozafinansowa polega na : 

1) konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności pożytku publicznego poprzez udział 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego w pracach nad projektem 
programu współpracy oraz udział władz samorządowych w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi 
mających na celu merytoryczne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej, 

2) udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, a zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, 
funduszy unijnych i prywatnych fundacji, 

3) prowadzeniu i aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie 
Gminy Baranów na stronach internetowej gminy, 

4) przekazywaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego kompleksowych wniosków, 
opinii i uwag dotyczących bieżącej realizacji programu, 

5) zapoznawaniu organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego z obszarami działań, w które 
mogą włączyć się jako realizatorzy powierzonych przez gminę zadań. 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

§ 5. Ustala się, że w 2011 roku priorytetowymi zadaniami gminy, które mogą być zlecone do realizacji 
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie będa zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców gminy. w tym: 

1) wspieranie działalności klubów sportowych, 

2) organizowanie masowych imprez sportowych, 

3) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasiągu gminnym i ponadgminnym dla dzieci 
i młodzieży, 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§ 6. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 roku. Termin realizacji 
poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań 
gminy w 2011 roku. 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§ 7. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się 
będzie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§ 8. W 2011 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę 
w wysokości 5.000 złotych, które to środki zabezpieczone zostaną w budżecie gminy. 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 



Id: PJEIZ-PMEKK-VXAPB-WVZPZ-LLXBX. Projekt Strona 3

§ 9. 1. Wskaźnikami efektywności realizacji programu współpracy są w szczególności informacje dotyczące: 

1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz społeczności lokalnej we 
współpracy z gminą Baranów, 

2) liczby beneficjentów do których były adresowane zadania, 

3) ilości oraz zakresu zadań realizowanych we współpracy z Gminą Baranów, 

4) definiowania nowych obszarów działania, na których będzie można w przyszłych latach realizować zadania we 
współpracy z Gminą Baranów. 

2. Monitoring stanu realizacji programu będzie prowadzony w okresie 2011 roku przez właściwego 
merytorycznie pracownika Urzędu Gminy Baranów. 

3. Gmina Baranów w miarę zgłaszanych potrzeb organizować będzie tematyczne konsultacje 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami pożytku publicznego w celu wypracowywania coraz 
skuteczniejszych i efektowniejszych form współpracy oraz analizy realizowanego aktualnie programu. 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

§ 10. Program został poprzedzony konsultacjami z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w trybie opisanym 
w treści § 2 uchwały, do której niniejszy program stanowi załącznik Nr 1. 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA 
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

§ 11. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa zgodnie 
z przepisami ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 12. Sprawozdanie z realizacji niniejszego programu zostanie przedłożone Radzie Gminy Baranów oraz 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów. 


