
UCHWALA NR XXIU/197/2013 

RADY GMINY BABOSZEWO 


z dnia 25 Iistopada 2013r 


w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z Organizacjallli 

Pozarz<tdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy 0 dziatalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie na lata 2014 - 20] 8 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 salllorzqdzie glll!nnym 

(Dz.U. 2013 poz 594 z p6Zn. zm) oraz art. Sa ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci 

pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536 z p6Zn zm) Rada Gminy 

Baboszewo uchwala, co nastltPuje: 

§1 

Ustala Wieloletni Program Wspolpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi oraz 

podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku pubJicznego i 0 

wolontariacie na lata 2014 - 2018 stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza silt Wojtowi Gminy Baboszewo, ktory przedlozy sprawozdanie z 

realizacji Programu Wspolpracy nie p6Zniej niz do dnia 30 kwietnia kazdego roku. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjltcia 

y 



Zalqcznik 
do Uchwaly 

Rady Gminy Baboszewo Nr XXIII/197 /2013 
z dnia 25 listopada 20 I3r 

Wieloletni Program Wspotpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami 

Pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art.3 ust 3 ustawy 


o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
na lata 2014-2018 

Rozdzial I 

Postanowienie ogolne 


I. 	 Ilekroc w niniejszym programie mowa jest 0 : 

Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003roku 0 dziafalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz.v. z 201 Or. Nr 234, poz 1536 z p6Zn. zm.) ; 

Programie - nalezy przez to rozumiec Program Wspolpracy Gminy Baboszewo z 
Organizacjami Pozarzqdowymi i innymi podmiotami 0 ktorych mowa wart. 3 ustawy 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

Rozdzial II 

eel glowny i cele szczegolowe Programu 


I. 	 Celem glownym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadan wlasnych 
Gminy Baboszewo wynikajqcych z przepisow prawa, poprzez wlqczenie Organizacji 
Pozarzqdowych w realizacj~ tych zadan. 

2. 	 Cele szczegolowe Programu: 
1) stworzenie warunkow dla powstania inicj atyw na rzecz spolecznosci lokalnej : 
2) popraw~ jakosci zycia poprzez pdniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych; 

3) integracj~ mieszkancow Gminy Baboszewo; 
4) budowanie partnerstwa mi~dzy administracjq samorzqdowq i Organizacjami 

Pozarzqdowymi; 
5) umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje 

otoczenle, wspolnot~ lokalnq oraz jej tradycje; 
6) wzmocnienie pozycji Organizacji Pozarzqdowych we wspolrealizacji zadan publicznych 

przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadan; 
7) promocja Organizacjl Pozarzqdowych dzialajqcych na terenie gminy; 

8) przeciwdzialanie wykluczeniu spofecznemu osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka 

Rozdzial III 

Zakres przedmiotowy wspolpracy 


I. 	 Podstawowym kryterium decydujqcym 0 podj~ciu wspolpracy z Organizacjami 
Pozarzqdowymi jest prowadzenie przez nie dzialalnosci na terenie Gminy Baboszewo Jub na 
rzecz jej mieszkancow. 

2. 	 Wspolpraca reaJizowana jest w oparciu 0 zasad~ pomocniczosci, jawnosci, efektywnosci, 
uczciwej konkurencji , partnerstwa i suwerennosci stron, a wzajemne oddzialywania regulujq 
przeplsy prawa. 



3. 	 Zlecenie realizacji zadan publicznych Organizacjom Pozarzqdowym odbywa si~ po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, oglaszanego i przeprowadzonego w oparciu 0 

przepisy ustawy, chyba, ze przepisy odr~bne przewidujq odr~bny tryb zlecenia zadan . .Iezeli 
dane zadanie mozna zrealizowae efektywniej, powierzenie moze nastqpie w innym trybie 
dopuszczalnym przepisami prawa. 

RozdziaJ IV 

Formy wspolpracy i sposob reaJizacji Programu 


1. 	 Wspoldzialanie Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi obejmuje wspolprac~ 0 

charakterze finansowym i poza finansowym , 
2. 	 Wspolpraca finansowa polega na zleceniu realizacji zadan Gminy Baboszewo Organizacjom 

Pozarzqdowym poprzez: 
I) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacj i na jego 

realizacj~; 
2) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na cz~sciowe 

dofinansowanie jego realizacji 
3. 	 Wspolpraca poza finansowa polega na: 

1) wzajemnym informowaniu si~ 0 planowanych kierunkach dzialalnosci poprzez: 
a. 	zapoznanie Organizacji Pozarzqdowych z obszarami dzialan, w ktore mogqsi~ wlqczye 

jako realizatorzy powierzonych przez Gmin~ Baboszewo zadan; 
b. przekazywanie organom Gminy przez Organizacje Pozarzqdowe informacji dotyczqcych 

ich dzialalnosci na rzecz mieszkancow; 
c. przekazywanie przez Organizacje Pozarzqdowe wnioskow, opinii. uwag dotyczqcych 

biezqcej realizacji Programu. 
2) biezqce informowanie 0 sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady, podczas 

ktorych omawiane Sq zagadnienia zwiqzane z dzialalnosciq statutowq Organizacji 
Pozarzqdowych w zakresie realizowania zadan publicznych; 

3) udost~pnienie Organizacjom Pozarzqdowym regulacji prawnych z dziedzin zwiqzanych z 
ich statutowq dzialalnosciq, 

4) inne formy wspolpracy mogq bye realizowane poprzez: 
a. inicjowanie dzialan aktywizujqcych i integrujqcych Organizacje Pozarzqdowe na terenie 
b. udost~pnienie Organizacjom Pozarzqdowym lokali na spotkania ogolnodost~pne 
zwiqzane z realizacjq Programu; 

c. prowadzenie dzialalnosci promocyjnej j informacyjnej dotyczqcej wspolnych 
przedsi~wzi~e Gminy Baboszewo i Organizacji Pozarzqdowych. 

4. 	 Dotacje przyznane Organizacji Pozarzqdowej nie mogq bye wykorzystywane na: 
1) remonty budynkow i ich modernizacj~, 
2) zakupy inwestycyjne, 
3) zakupy nieruchomosci 
4) dzialalnose wyznaniowq i politycznq 

Rozdzial V 

Zakres przedmiotowy i zadania priorytetowe 


1. 	 Przedmiotem wspolpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi jest 
realizacja zadan publicznych, 0 ktorych mowa wart. 4 ust. 1 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie b~dqcych zadaniami wlasnymi gminy, 0 ktorych mowa w art 7 
ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzqdzie gminnym ( Dz.U. z 2013 poz. 594 z paz. 
zmianami.) 



2. 	 Zadania priorytetowe realizowane przez Gmin~ Baboszewo we wspolpracy z Organizacjami 
Pozarzqdowymi: 
1) Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 

wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginal izacj i i przeciwdzialanie 
wykluczeniu spolecznemu, 

2) Dzialalnosc charytatywna, 
3) Podtrzymywanie tradycji narodowej, piel~gnowanie polskosci , ochrona dobr kultury i 

tradycji regionalnej , 
4) rozwoj form opieki nad dziecmi i mlodziezet w ramach swietlic srodowiskowych. 
5) upowszechnianie kultury fizycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo poprzez 
organizacj~ imprez sp0l10wych i rekreacyjnych, organizacj~ zawodow i rozgrywek 
sportowych w roznych dyscyplinach, dodatkowych zaj~c pozalekcyjnych oraz szkolen 
sportowych 

6) rozw6j bazy sportowo-rekreacyjnej 
7) ochrona zdrowia, promocja zdrowego trybu zycia i dzialan z zakresu profilaktyki 

uzaleznien i profilaktyki chor6b sercowo-naczyniowych, 
8) dzialalnosc wspomagajetca rozw6j rolnictwa, agroturystykL 
9) 	 ochrona srodowiska naturalnego, 
10) promocja turystyczna gminy, 
11) rozw6j nauki, edukacji, oswiaty i 'vvychowania, 
12) bezpieczenstwo publiczne mieszkancow, w tym ochrona przeciwpozarowa, 
13) przedsi~wzi~cia kulturalne majetce szczegolnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej 

Gminy Baboszewo oraz promocjy lokalnych tw6rc6w. 
3. 	 Zadania priorytetowe nie stanowiet jedynego kryterium podj~cia wspoldzialania z 

Organizacjet Pozarzetdowet. Do pozostalych kryteriow nalezet: wiarygodnosc, wykazana 
efektywnosc i skutecznosc w realizacji zalozonych celow, nowatorstwo metod dzialania 
oraz posiadane zasoby. 

4. 	 Organizacja Pozarzetdowa moze z wlasnej inicjatywy zlozyc ofert~ realizacji zadania 
publicznego, rowniez takiego, ktore jest juz realizowane winny sposob w tym organy 
administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje si~ odpowiednio 
przepisy ustawy. 

Rozdzial VI 

Okres realizacji Programu 


Wieloletni Program Wsp61pracy Gminy Baboszewo Z Organizacjami Pozarzqdowymi i innymi 
podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego b~dzie realizowany w latach 2014
2018 

Rozdzial VII 

sposob oceny realizacji Programu 


1. 	 W6jt Gminy Baboszewo monitoruje spos6b realizacji powierzonych Organizacjom 
Pozarzetdowym przez Gminy Baboszewo zadan priorytetowych przy uwzgl~dnienill 

kryterium efektywnosci i skutecznosci realizacji zlozonych celow. 
2. 	 Miernikami efektywnosci realizacji Programu w danym roku b~det informacje dotyczetce w 

szczegolnosci: 
1) liczby ogloszonych konkursow ofert, 
2) liczby zawartych umow na realizacj~ zadania publicznego, 
3) wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych Z budzetu na realizacj~ zadan 

publicznych przez organizacj~ , 


4) liczby i rodzaju uwag dotyczetcych biezetcej realizacji Programu 




5) liczby zadan zleconych Organizacjom Pozarzqdowym, 
3. 	 Monitoringiem realizacji zadan Programu zajmuje si~ wlasciwe merytorycznie stanowisko 

w Urz~dzie do spraw oswiaty, kultury i sportu 
4. 	 W6jt Gminy przeklada Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia kazdego roku 

sprawozdanie z realizacji Programu. Sprawozdanie zostanie ogtoszone na stronie 
internetowej Urz~du. 

Rozdzial VIII 
Informacja 0 sposobie tworzenia Programu oraz 0 przebiegu konsultacji 

l.W6jt w formie ogloszenia zaprasza Organizacje do konsultacji projektu Programu 
2.0gtoszenie 0 kt6rym mowa w pkt. 1 oraz informacje odzwierciedlajqce przebieg 
konsultacji spolecznych zamieszcza si~ na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz tablicy ogloszen w Urz~dzie Gminy. 

Rozdzial IX 

Tryb powolywania i zasady dzialania Komisji Konkursowych 


do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 


I. 	 Do oceny ofert zlozonych przez Organizacje Pozarzqdowe powolane zostanq Komisje 
Konkursowe odr~bnym zarzqdzeniem W6jta Gminy Baboszewo 

2. 	 Do Komisji Konkursowych Sq powolywani pracownicy Urz~du Gminy Baboszewo 
3. 	 Ocena projektow odbywa sit( w spos6b jawny, na podstawie kryteriow oceny wniosk6w 

zawartych w warunkach konkursowych 
4. 	 Wyniki post~powania konkursowego wraz z uzasadnieniem podjt(tych decyzji zostanq 

podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gmmy. 
Biuletynie Informacj i Publicznej oraz tablicy ogloszen w Urzt(dzie Gminy. 

Rozdzial X 
Postanowienia koiicowe 

I. 	 Wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj~ zadan publicznych okreSlana 
bt(dzie corocznie w uchwalach budzetowych w latach 2014-2018 

2. 	 Organizacja Pozarzqdowa w okresie otrzymywania dotacji oraz korzystania z innej pomocy 
Gminy Baboszewo jest zobowiqzana do podawania informacji 0 finansowaniu lub innej 
formie wspierania dzialalnosci podmiotu przez Gmin~ Baboszewo 

ZEW~~. 
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