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WTSĘP
Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego są
waŜnym ogniwem działalności społecznej. Działalność sektora pozarządowego znacząco
wpływa na rozwój Gminy Ścinawa i jakość Ŝycia jego mieszkańców. Mając to na uwadze
władze Gminy Ścinawa dąŜą do szerokiej współpracy z sektorem pozarządowym i podejmują
działania zmierzające do wzmocnienia współpracy organizacji z samorządem lokalnym.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
2)
3)

4)
5)
6)

poŜytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536);
organizacjach pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy;
Programie - naleŜy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Ścinawa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.
Gminie – rozumie się przez to Gminę Ścinawa;
działalności poŜytku publicznego – naleŜy przez to rozumieć działalność społecznie
uŜyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy;
konkursie - naleŜy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych gminy Ścinawa w 2012 roku.

§ 2. Roczny Program Współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi na rok
2012 jest dokumentem przedstawiającym politykę władz gminy wobec organizacji
pozarządowych w zakresie realizowania zadań własnych przy wykorzystaniu potencjału
społeczności lokalnej.
ROZDZIAŁ II
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 1. Celem głównym Programu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy
Ścinawa oraz umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami
pozarządowymi.
§ 2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy;
2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy;
3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców;
4) wzmocnienie potencjału organizacji;
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ROZDZIAŁ III
Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – oznacza to, Ŝe gmina powierza organizacjom realizację zadań

2)

3)

4)
5)

6)

własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy;
suwerenności stron – oznacza to, Ŝe stosunki pomiędzy gminą,
a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
i niezaleŜności w swojej działalności statutowej;
partnerstwa - oznacza to dobrowolną współprace równorzędnych sobie
podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu
razem wytycznych celów;
efektywności – oznacza to wspólne dąŜenie do osiągnięcia moŜliwie
największych efektów realizacji zadań publicznych;
uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji,
odnośnie wykonywanych działań, zarówno przez podmioty publiczne jak
i niepubliczne, a takŜe obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy
dokonywaniu oceny tych działąń i podejmowaniu decyzji odnośnie ich
finansowania;
jawności – oznacza to, Ŝe wszystkie moŜliwości współpracy Gminy
z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe
w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
ROZDZIAŁ IV
Zakres Przedmiotowy

Przedmiotem współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego jest realizacja zadań publicznych
określonych w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ V
Formy współpracy
§ 1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego moŜe przybierać formy finansowe i pozafinansowe.
§ 2. Współpraca o charakterze finansowym, polegać będzie na zlecaniu realizacji zadań
publicznych w formie:
1) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
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2) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na

finansowanie ich realizacji.
§ 3. Współpracę o charakterze pozafinansowym Gmina Ścinawa podejmuje z organizacjami
w formie:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji;
3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
5) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz.1241)

ROZDZIAŁ VI
Priorytetowe zadania publiczne
Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2012 we współpracy
z organizacjami pozarządowymi przyjmuje się zadania w zakresie:
1)
2)
3)
4)

upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
pomocy społecznej;
działania na rzecz osób niepełnosprawnym;
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

ROZDZIAŁ VII
Okres realizacji programu
Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2012 r. do dnia
31 grudnia 2012 r. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach
otwartych konkursów ofert i umów zawartych po ich rozstrzygnięciu wg obowiązującego
wzoru, na realizację zadań w 2012 r.

ROZDZIAŁ VIII
Sposób realizacji programu

§ 1. Zlecanie realizacji zadań Gminy Ścinawa organizacjom pozarządowym obejmuje w
pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, chyba, Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Otwarte konkursy
ofert odbywają się zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.
§ 2. Burmistrz Ścinawy moŜe zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego
równieŜ na wniosek samej organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe
warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania lub finansowania zadania publicznego
określa art. 19 a ustawy.
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§ 3. Wspieranie organizacji pozarządowych starających się o środki z innych źródeł niŜ
budŜet Gminy Ścinawa polegać będzie na informowaniu ich o potencjalnych źródłach
finansowania oraz udzielaniu im rekomendacji.
§ 4. Na wniosek organizacji pozarządowych w miarę moŜliwości Gmina Ścinawa uŜyczy
bądź udostępni pomieszczenia lub sprzęt w celu realizacji ich zadań. Szczegółowe zasady
korzystania określać będzie umowa.
§ 5. Na wniosek organizacji pozarządowych Gmina Ścinawa na swojej stronie internetowej
umieszczać będzie sporządzone przez organizacje informacje dotyczące prowadzonej przez
nie działalności.

ROZDZIAŁ IX
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
W 2012 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się
kwotę określoną w uchwale budŜetowej.
ROZDZIAŁ X
Sposób oceny realizacji programu
§ 1. Burmistrz Ścinawy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację
zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach.
§ 2. Burmistrz Ścinawy moŜe Ŝądać częściowych sprawozdań
publicznych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

z wykonywanych zadań

§ 3. Do dnia 30 kwietnia kaŜdego roku, Burmistrz Ścinawy zobowiązany jest do
przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie z
realizacji programu współpracy po zakończeniu roku obowiązywania programu.

ROZDZIAŁ XI
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji.
§ 1. 1. Roczny program współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie na 2012 r. został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy.
2. W celu uzyskania opinii od organizacji, projekt programu został zamieszczony na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.
§ 2.1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
1) spotkania;
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2) wyraŜenia pisemnej opinii i złoŜenia uwag.
2. Spotkanie, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 1 zwołuje pisemnie Burmistrz Ścinawy na
co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania. Do zaproszenia dołącza
się porządek spotkania oraz projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem
konsultacji.
3. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie wskazanej w § 2 ust. 1 pkt. 2
Burmistrz Ścinawy przesyła zainteresowanym organizacjom poŜytku publicznego
formularz wraz z projektem aktu prawa miejscowego, wyznaczając termin złoŜenia
opinii i uwag.
§ 3. Informacje o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa
miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się w Biuletynie informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

ROZDZIAŁ XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
§ 1. Burmistrz Ścinawy powołuje przedstawicieli komisji konkursowej zarządzeniem
Burmistrza.
§ 2. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe zostaną wyłonieni według następujących
kryteriów:
1) Burmistrz do dnia 30 stycznia 2012 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu zamieści informację o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy;
2) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby reprezentujące
organizacje pozarządowe lub podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie;
3) Burmistrz Ścinawy, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje
do Komisji przedstawiciela podmiotów wyłonionych podczas ogłoszonego naboru
na członków komisji konkursowych;
4) W skład Komisji nie będą powoływani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się
w danym postępowaniu konkursowym o środki z budŜetu Gminy lub pozostający z
oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość
lub interesowność;
5) W pracach Komisji mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w
dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby
te mogą zostać zaproszone przez komisję konkursową;
6) Burmistrz Ścinawy powołując Komisję wskazuje jej przewodniczącego.

§ 3. 1. Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert:
1) komisja pracuje w składzie osobowym powołanym zarządzeniem Burmistrza,
2) pracami komisji kieruje przewodniczący komisji;
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3) komisja realizuje swoje działania jeŜeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej

połowa jej składu;
4) w pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci podmiotów wnioskujących
o dotacje lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać
podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
5) kaŜdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do
złoŜenia pisemnego oświadczenia sprawie, o której mowa w pkt 4);
6) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie
i zwrot kosztów podróŜy;
7) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem
kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
2. Do zadań przewodniczącego komisji naleŜy:
1) przewodniczenie pracom komisji;
2) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez
Gminę;
3) sporządzenie protokołu z prac komisji.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Ścinawy.
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