
Ogloszenie
W6jta Gminy Stanin

z dnia L8 listopada 2019 r.

Urz1d Gminy Stanin opracowuje projekt uchwaly ,,Rocznego programu
wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dovvymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaLalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok". Przygotowano wstgpny projekt
rocznego programu wsp6lpracy, kt6ry przedldadamy do konsultacji. W nviqzku
zpowy2szym istnieje mozliwo56 zglaszania uwag i sugestii w odniesieniu do
zapis6w tego dokumentu na formularzu konsultacji.

Czas rozpoazgcia konsultacji: 19 listopada 2019 r.

Czas zakonczenia konsultacji: 26 listopada20lg r.

Forma Konsultacj i : konsultacje pisemne.

Opinie do Programunalefi zglaszad do Urzgdu Gminy w Staninie - pok. nr 2
pigtro I lub mailowo na adres stanin@stanin.pl z dopiskiem ,, Konsultacje
spoleczne Rocznego Program Wspdlpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi na
rok20l9".

W terminie do: 26 listopada 2019 r.

Zalqczniki:
1. Projekt programu
2.  Formularz  do konsul tac j i



UCHWAI-ANR I2OI9 PROJEKT

RADY GMINY STANIN

zdnia2S listopada 2079 t.

w sprawie uehwalenia rocznego programu wsp6lpracy Gminy Stanin z organizacjami pozatz4dowymi oraz

podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd po2ytku publicznego na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt l5 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. U.

22019 r. poz. 506, z p62n. zm) oraz art.5a ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.IJ. z 2019 r. poz. 688 z p62n. zm. ), Rada Gminy Stanin uchwala, co

nastgpuje:

$ r .
Uchwala sig roczny program wsp6lpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami

prowadz4cymi dzialalno6d po2ytku publicznego na2020 rok, okre6lony w zat4czniku do niniejszej uchwaly.

$ 2 .

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Stanin.

$ r .
Uchwala wchodzi w \cie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa

Lubelskiego

Przewodnicz4cy Rady Gminy Stanin

ZoftaCzubek



Zal4cznik do Uchwaty

Rady Gminy Stanin

Nr 12019
' 

, dnia2S listopada 2019 r.

.

Program wsp6lpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarz1dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

prowadz4cymi dzialalnoSi pozytku publicznego na 2020 rok.

Rozdziall

CEL GI.OWNY I CELE SZCZEGOT,OWE PROGRAMU

1. Celem gl6wnym rocznego programu wsp6lpracy z organizacjami pozaru4dowymii innymi podmiotami na

2020 rokjest efektywne wykorzystanie istniej4cej spolecznej aktywnoSci oraz pobudzenie nowych inicjatyw

w zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkafrc6w Gminy Stanin.

2. Celami szczeg6lowymi sluZ4cymi osi4gnigciu zaloAenia gl6wnego jest:

I ) zapewnienie udzialu organizacji pozarz1dowych i innych podmiot6w w realizacji zadari publicznych,

2) v,,ykorzystywanie potencjalu i mo2liwo6ci tych organizacji,

3) zapewnienie warunk6w do zwigkszenia aktywnoSci spolecznej mieszkafrc6w gminy,

4) zabezpieczenie w budZecie gminy Srodk6w na realizacjg Gminnego Programu Wsp6lpracy z organizacjami

pozarz4dowymi,

5) umacnianie w SwiadomoSci spolecznej poczucia odpowiedzialno5ci za wsp6lnotg lokaln4 oraz jej tradycje,

6) budowanie spoleczeristwa obywatelskiego poprzez aktywizacje spolecznoSci lokalnej,

7)prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dziatannarzecz mieszkafc6w,

8) zwigkszenie udzialu mieszkaric6w w rozwi44rwaniu lokalnych problem6w.

Rozdzial II

ZASADY WSPOI-PRACY

Gmina Stanin zamierza wsp6lpracowal z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami prowadz4cymi

dzialalnoS6 porytku publicznego w oparciu o nastgpuj4ce zasady'.

1. partnerstwa- polegaj4ca na r6wnym traktowaniu organizacjtjako partnerow,ktorzy odgrywaj4 istotn4

rolg w identyfikowaniu problem6w spolecznych oraz okre5laniu sposob6w ichrozwi1rywania,

2. pomocniczo6ci i suwerenno5ci stron - opiera sig na zaloleniu poszanowania wzajemnej odrgbnoSci i

nie ingerowania w sprawy wewngtrzne, a takhe wykorzystywania swojego potencjalu do realizacji

wsp6lnych zadari public zny ch,

3. efektywno6ci - zalJada wyb6r optymalnego sposobu wykorzystania Srodk6w publicznych w oparciu

o celowo$i, zasadnoS6 i kalkulacje koszt6w proponowanego zadania. Polegana wsp6lnej dbaloSci o

o si4gni gc i e zamierzchlych ce l6w,

4. jawno56 opiera sig na obowi4zku Gminy Stanin informowania organizacji o zamiarach, celach i

Srodkach przeznaczonych na realizacjg zadan publicznych okreslonych w programie. Podejmowane

czynnoSci powinny by6 powszechnie wiadome, dostgpne a tak2e jasne i zrozumiale,



5. uczciwej konkurencji - w oparciu o'zatohenia konkursu ofert polega na r6wnorzgdnym traktowaniu

wszystkich organizacjiubiegaj4cych sig o realizacjE danego zadaniapublicznego.

: Rozdzial III

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotowy zakres wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozarz4dowymi dotyczy realizacji zadah

publicznych okre6lonych w art. 4 ust. I ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i wolontariacie(tj. Dz. U.

z 2019 r. poz. 688 z po1n. zm.) w zakresie odpowiadaj4cym zadaniom gminy wynikaj4cych z art. 7 ustawy z

dnia 8 marca 1990 o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. IJ.22019 r. poz.506, zp62n. zm.) oraz innych ustaw.

Przedmiot wsp6lpracy okre6la wsp6lne wykonanie zadari publicznych celu 2aspokajania potrzeb spolecznych.

Przedmiotem wsp6lpracy samorz4du Gminy Stanin z podmiotami prowadz4cymi dzialalno$d poZytku

publicznego skladaj a sig nastgpuj 4 ce dzialania:

1. rcalizacja zadari gminy okre6lanych w ustawach,

2. wsparcie finansowe i poza finansowe kierowane przez gming dla realizowanych przez organizacje

pozarz4dowe dzialah,

3. tworzenie systemowych rozwi4zaftwaZnych problem6w spolecznych,

4. okreSlenie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania,

5. konsultowanie akt6w prawa lokalnego.

Rozdzial IV
. FORMY WSPOI-PRACY

Zasady i formy wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

3 okre6lone w ustawie o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.22019 r. poz.688 z

poLn. zm.), atakLe dotychczasowe do6wiadczenia pozwalaj4 na rozszerzenie tej wsp6lpracy oraz nadania jej

wigkszej rangi i znaczenia.

W roku 2020 wsp6lp ,u"u' ,urealizowana bgdzie w formie finansowej i pozafinansowej.

l. Wsp6lpraca o charakterze finansowym mo2e by6 prowadzona poprzez zlecenie organizacjom

p ozar z4dov,,ym realizacj i zadari publi czny ch pol e gaj 4ce na :

1) powierzanie wykonywania zadan publicznych, lub

2) wspieranie wykonywania tych zadah

3) przekazanie Srodk6w finansowych organizacjom pozarz1dowym na realizacjq zadan publicznych z

pominigciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. l9a ustawy

2. Wsp6lpracapoza finansowa realizowana mo2e byi po pnez:

1) wzajemne informowanie sig o planowanych kierunkach dziatalno6ci i wsp6ldzialania w celu z

harmonizowania tych kierunk6w poprzezi

a) publikowanie waZnych informacji na stronach internetowych Urzgdu Gminy,wsp6lpracg

przedstawicieli organizacji pozarz4dowych z lJrzgdem Gminy, Rad4 Gminy oraz

Komisjami Rady Gminy,



b) przekazywanie przez organizacie pozarz4dowe informacji o przewidywanych lub

realizowany ch zadaniach streff publ icznej,

c) konsultowanie z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio do

zakresu dzialania projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dzialalnoSci statutowej

rych organizacji, przyjmowanie opinii i propozycji od organizacji pozan4dowych do

projekt6w uchwal odno"sz4cych sig do zagadnieh zwi4zanych z profilem dzialalnoSci tych

organizacii,

d) prowadzenie dzialalno6ci promocyjnej : i informacyjnej dotycz4cej wsp6lnych

przedsigwzig6 gminy i podmiot6w Programu,

e) wsp6ldzialanie w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z innych 2rodel,w szczeg6lno{ci z

frindusz strukturalnych Unii Europej skiej'

f) udzialu w miarg moZliwoSci podmiot6w prowadz4cych dzialalnoSd po{'tku publicznego

w dzialaniach programowych samorz4du,

g) uficzanie, wynajmowanie lub udostgpnianie pomieszczeri bgd4cych wlasno6ci4 gminy na

dzialalno 36 or ganizacji p o zar z4dowych re al izuj 4cych zadan i a pub I ic zn e,

h) konsultowanie z organizacjami pozarz4dowymi akt6w prawa miejscowego zgodnie z

uchwal4 Rady Gminy Stanin Nr XLIII/227110 z dnia 9 listopada 2010 r.

Rozdzial V

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Obszar wsp6lpracy Gminy Stanin i podmiot6w obejmuje strefg zadaf publicznych, o kt6rych mowa w art. 4

ust.1 ustawy o dzialalnojci porytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.Il.22019 r.poz.688 zpoLn. zm.).

1) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji: :

a) prowadzenie systematy czny ch zaj 96 sportowych,

b) organizacja og6lnodostgpnych imprez sportowych,

c) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, :

d) promocja gminy.

2) zzakresu kultury, oSwiaty i wychowania:

a)upowszechnianieinicjatywedukacyjno-wychowawczych,

b) organizacja og6lnodostgpnych przedsigwzigd kulturalnych integruj4cych lokaln4 spolecznoS6.

3) z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

a) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz

P r ze ciw dzialani a Narkom an i i,

b) imprezy promuj4cej zdrowy tryb Llrcia.



Rozdzial VI

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

program wsp6lpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi

dzialalnoSd po2ytku publicznego na rok 2020:obowi 4zuje od I stycznia do 3lgrudnia 2020 roku'

Rozdzial VII

SPOSOB RE ALTZACJI PROGRAMU

l. program bgdzie realizowany poprzez wsp6lpraca gminy z organizacjami pozarzqdowymi i innymi

pod m i otam i prowadz4cym i dzi alal no56 pozl'tku pub I i cznego.

2. Realizacja tych zadahbgdzie polegala na :

a) zlecaniu realizacji zadaipublicznych poprzezprzeprowadzenie otwartego konkursu ofert,

b) zlecaniu realizacji zadahz pominigcilm otwartego konkursu ofert,

c) podejmowanie i prowadzenie bieZ4cej wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymii innymi

podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 po2ytku publicznego.

Rozdzial VIII

WYSOKOSC SRODKOW

WysokoS6 Srodk6w budzetowych planowanych w 2020 roku narealizaciE programu wynosi 100 000 zl

, Rozdzial IX

SPOSOB OCENY REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU

1. W6jt Gminy sklada Radzie Gininy sprawozdanie roczne z realizacji programu w terminie do 31 maja 2021

roku, w kt6rym dokona oceny stanu wsp6lpracy z organizaciami pozarz4dowymi w zakresie tealizacji

projekt6w, oraz uwag wniosk6wi propozycji wyplywaj4cyeh ze wsp6lpracy, atakie efekty tej wsp6lpracy.

2. O cena r ealizacii programu dokonana bgdzie na pod stawie :

a) liczby organizacji, kt6rym zlecono realizacjg zadari publicznych,

b) liczbie ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,

c) liczbie ofert zlo1onych w otwartych konkursach ofert, w tym ilo$6 organizacji realizuj4cych zadania,

d) liczbie zawafich um6w narealizacjg zadaniapublicznego w formie wsparcia

e) lub w formie powierzenia,

0 wysokoSi Srodk6w fi nansowych przez.naczony ch na realizacig zadah.

Rozdzial X

TNFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU

KONSULTACJI

1. Program wsp6lpracy na rok 2020 powstal opracowywany na bazie programu wsp6lpracy na 2019 rok oraz

w oparciu o do5wiadczenia jego realizacji w latach ubiegtych.

2. Konsultacje Programu przebiegly w nastgpuj4cy spos6b:

3. Konsultacje programu o$bywaja sig w oparciu o uchwalg Nr XLIII/227/10 Rady Gminy Stanin z dnia



9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlania szczeg6loweso konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi i

podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnolci po4tku

publicznego i wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci

statutowej tych organizacji.

4. Zgloszone uwagi do programu maj4 charakter opiniodawczy. ,

5. Po uwzglgdnieniu lub odrzuceniu zgloszonych uwag do programu, program zostaje skierowany pod obrady

Rady Gminy, kt6ra podejmuje stosown4 uchwalg.

Rozdzial XI

TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIAI.ANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.

1. W6jt Gminy Stanink drodze zarz1dzeniapowoluje Komisjg konkursow4 zewskazaniem przewodnicz4cego

i wiceprzewodnicz4cego

2. Do zadartkomisj i nalefi :

1) stwierdzenie prawidlowo6ci ogloszenia konkursu orazliczby zlohonych ofert,

2) otwarcie kopert z ofertami i ich numeracja,

3) ocena ofert pod wzglgdem formalnym i merytorycznym, z uwzglgdnieniem krlteri6w okre6lonych w treSci

ogloszenia konkursowego, .
4) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przezW6jta Gminy Stanin,

5) przygotowanie propozycji podziafu Srodk6w pomigdzy oferentami i przekazanie ich W6jtowi Gminy

Stanin.



FORMULARZ DO KONSULTACJI

projektu uchwaty w sprawie Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Stanin z otganizacjami

pozarz4dowymi orazpodmiotami o kt6rych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia}  kwielnia2}O3 r.

o dzialalnoScipoZytku publicznego i o wolontariacie na rok2020'

t . Podmiot zgfaszajqcy
(nazwa organizacj i  i  adres)

Osoba upowainiona do kontaktu:
( lmiq nazwisko, nr tel .  ,  adres)

2 .

3 .

4.

5 .

WtLrt.rie doty.trizasowego zapisu w projekcje konsultowanego dokumentu, kt6ry wymaga

zmiany.
(paragraf, ustQp, Punkt)

Prezentowe stanowisko na temat wskazanego fragmentu'

@ienie zapisu lub tresi nowego przepisu.

ffititn.6 .

7 . Inne uwagi i propozycje:

(pieczqi organizacji/podmiot sktadajqcego formularz) (podpis osoby reprezentujqcej)


