Załącznik
do Zarządzenia Nr 713/2012
z dnia 23 października 2012 r.
PROJEKT
Uchwała Nr …..................................
Rady Gminy Budzyń
z dnia …..................... 2012 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze
zm.), Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr…..
Rady Gminy Budzyń z dnia ….
Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2013.

I.
1.

2.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Program precyzuje zakres współdziałania oraz określa zasady i formy współpracy Gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanymi dalej „organizacjami”. Program jest kontynuacją dotychczasowych
doświadczeń i powstał w oparciu o wiedzę i praktykę samorządu Gminy Budzyń i
organizacji pozarządowych. Podstawą programu współpracy jest ustawa z 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536 ze zmianami)
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
2) Programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Budzyń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2013 określa formy, zasady i zakres współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za
realizację programu.
3) Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
4) Gminie – rozumie się przez to Gminę Budzyń.
5) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Budzyń.
6) Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu
Gminy Budzyń na realizację zadań Gminy w 2013 roku.
7) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
II.

ZASIĘG TERYTORIALNY.

Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz
Gminy Budzyń i jej mieszkańców.

III.
1.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Budzyń
a organizacjami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz
wzmocnieniu aktywności obywatelskiej w realizacji priorytetów rozwoju Gminy
i rozwiązywaniu problemów lokalnych.

2.

Cele szczegółowe programu:
1) wspieranie aktywności społeczności lokalnych;
2) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie
i Gminę;
3) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
4) zwiększanie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej
Gminy;
5) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców;
6) integrację podmiotów polityki lokalnej;
7) zmniejszanie kosztów ponoszonych przez budżet Gminy na wykonywanie usług
publicznych przy utrzymaniu standardów świadczonych usług;
8) poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych;
9) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych, które prowadzone są przez samorząd;
10) polepszanie współpracy Gminy z organizacjami.
IV.

ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy.
2) suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów
i zadań.
3) partnerstwa – strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację,
wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako
podmioty równoprawne w tych procesach.
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych.
5) jawności, uczciwej konkurencji – zakładają kształtowanie przejrzystych zasad
współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania
publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

V.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organy samorządu Gminy wspierać będą działalność organizacji w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zgodnie ze „Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Budzyń do roku 2020” w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej w tym przede wszystkim:
a) realizacji działań wynikających z programów w zakresie profilaktyki,
poradnictwa, edukacji, terapii osób i rodzin zagrożonych marginalizacją;

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

b) realizacji działań w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, zwłaszcza na rzecz
rodzin wielodzietnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi;
c) dożywiania i pomocy rzeczowej dla osób o niskim statusie materialnym;
d) udzielania schronienia osobom bezdomnym oraz tworzenie szans i warunków
wychodzenia z bezdomności;
e) wspierania ofiar przemocy domowej, w szczególności poprzez udzielanie
schronienia oraz specjalistycznego poradnictwa, zwłaszcza psychologicznego
i prawnego;
f) organizacji wypoczynku i rekreacji, w tym w formie kolonii i półkolonii dla
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją;
g) wspierania osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność
informacyjną, usługową, zapobieganie marginalizacji i izolacji tych osób oraz
ich aktywizacja i integracja społeczna;
ochrony i promocji zdrowia, w tym przede wszystkim:
a) programów edukacyjnych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej;
b) działań propagujących zdrowy styl życia;
c) popularyzowania wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce
chorób, szczególnie cywilizacyjnych;
d) popularyzowania wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających
z uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych środków
i zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności działań na rzecz
integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności działań na rzecz
integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
w szczególności:
a) współorganizowania konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych i innych
przedsięwzięć ;
b) wspierania
i
popularyzowania
konkursów
promujących
rozwój
przedsiębiorczości;
c) inicjowania i organizowania znaczących przedsięwzięć gospodarczych
i artystycznych służących zaspakajaniu potrzeb środowiska gospodarczego
i mieszkańców;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) działań kształtujących i rozwijających więzi międzypokoleniowe;
b) poradnictwa i edukacji na rzecz wspólnot i społeczności lokalnej;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) nowatorskich programów edukacyjnych i wychowawczych adresowanych do
dzieci i młodzieży, w tym najzdolniejszych lub sprawiających trudności
wychowawcze ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy;
b) propagowania postaw prodemokratycznych i prospołecznych;
wypoczynku dzieci i młodzieży:
a) upowszechniania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na akwenach;
b) realizacji programów dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży;
c) propagowania różnych form aktywności fizycznej;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) propagowania historii Gminy oraz patriotyzmu lokalnego;

10)

11)

12)

13)
14)

15)

VI.

b) edukacji kulturalnej, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, m.in. wystaw, koncertów,
konkursów, plenerów artystycznych;
c) wspierania amatorskiego ruchu artystycznego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) szkoleń sportowych dzieci i młodzieży oraz uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym;
b) organizacji imprez sportowych;
c) organizacji obozów i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) prowadzenia działań edukacyjnych, konsultacyjnych i informacyjnych
dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
b) prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt, w tym zwierząt
bezdomnych na terenie Gminy;
c) wdrażania akcji społecznych mających na celu poprawę estetyki Gminy;
d) współdziałania w procesie ochrony pomników przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych i użytków ekologicznych;
e) kreowania postaw proekologicznych;
turystyki i krajoznawstwa:
a) organizacji imprez rekreacyjnych i krajoznawczych;
b) wspierania rozwoju turystyki i krajoznawstwa;
porządku i bezpieczeństwa publicznego w szczególności w zakresie propagowania
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
promocji i organizacji wolontariatu:
a) szkoleń wolontariuszy;
b) promocji idei pracy społecznej, dokonań organizacji i działaczy tych organizacji
w zakresie działalności pożytku publicznego;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z Gminnym
programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnym
programem przeciwdziałania narkomanii:
a) prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, w tym wyżywienia dzieci
i młodzieży oraz zatrudnienia specjalistów;
b) poradnictwa specjalistycznego;
c) prowadzenia działalności na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych;
d) organizacji kolonii terapeutycznych;
e) realizowania programów przeciwdziałających agresji i przemocy wśród dzieci
i młodzieży;
f) diagnozowania problemu uzależnień w społeczności lokalnej.
PRIORYTEROWE ZADANA PUBLICZNE

Zadania, które w roku 2013 Gmina będzie wspierać w szczególności:
1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu gminy,
2) organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych
i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji,
3) organizacja działań rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niedowidzących
i niepełnosprawnych,
4) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechnianie sportu
i kultury fizycznej, udział budzyńskich zespołów sportowych w rozgrywkach
różnego szczebla,

5) promocja tradycji i historii Budzynia,
6) organizacja imprez kulturalnych,
7) działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej budzyńskich seniorów,
promocji zdrowia i upowszechniania kultury w środowisku osób starszych,
8) upowszechnianie wiedzy oraz kształcenia się osób w wieku poprodukcyjnym,
9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11) organizacja wychowania dzieci i młodzieży z gminy Budzyń oraz szkolenia
wolontariatu.
Określenie zadań wymienionych w punktach 1-11 jako priorytetowych nie wyklucza
wspomagania innych zadań pożytku publicznego w roku 2013, w miarę dysponowania przez
Gminę odpowiednimi środkami.

VII.

FORMY WSPÓŁPRACY

1. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, przez wspieranie
realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji oraz
2) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie
realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
2. Gmina przewiduje następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami:
a) wymiana informacji o podejmowanych działaniach,
b) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej,
c) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje
pozarządowe m. in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie
internetowej Urzędu,
d) wspólna organizacja imprez i realizacja programów, w tym także udostępnianie na
zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu
Gminy,
e) konsultowanie projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji
będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji pozarządowych do projektów
uchwał na etapie ich tworzenia,
f) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych.
VIII. OKRES RWALIZACJI PROGEAMU
Program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

IX.

SPOSÓB REALIZACJI PROGAMU.

1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych
w programie.
2. Ustalenie harmonogramu przeprowadzania konkursów przez Gminę.

3. Wspólne organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych i społecznych
na terenie Gminy.
4. Wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.
X.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU.

Gmina Budzyń współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku
publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2013 i przeznacza
środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.
XI.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGAMU.

1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
 liczby otwartych konkursów ofert,
 liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
 liczby umów zawartych na realizację zadania publicznego,
 liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),
 liczby umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,
 ilości zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu
o środki budżetowe,
 liczby obszarów zadaniowych,
 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych
obszarach zadaniowych,
 liczby beneficjentów realizowanych zadań,
 liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki
budżetowe,
 liczby wspólnie realizowanych zadań,
 wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty na realizację zadań publicznych, wysokość budżetowych środków
finansowych przeznaczonych na realizacje Programu.

XII.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O
PRZEBIEGU KONSULTACJI.

1. Program Współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. został skonsultowany zgodnie
z uchwałą Nr XXXVIII/337/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami
działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności użytku publicznego i wolontariacie
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
2. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 31 października 2012 r. poprzez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Budzyń oraz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń, a zakończyły się w dniu 7 listopada 2012 r.
i miały formę konsultacji pisemnej.

XIII.

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

Wójt Gminy Budzyń powołuje komisję konkursową i ustala szczegółowe zasady oceniania
ofert oraz ustala regulamin pracy komisji.

