Załącznik do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 listopada 2012 r.

Program współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi
i z nimi zrównanymi na 2013 rok
I. Wprowadzenie
1. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą
społeczeństwa obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym
społeczność lokalną, czynnikiem wpływającym na jakość życia społecznogospodarczego. Podmioty te skupiają ludzi pomysłowych, którzy podejmują
aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej. Stanowią miejsce gromadzenia
wiedzy i wymiany doświadczeń, kształcenia liderów i udoskonalania działań
skierowanych do mieszkańców. Dla społecznie użytecznej działalności
organizacji pozarządowych istotne znaczenie ma harmonijna współpraca
z organami gminy.
2. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.);
2) Organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) Programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Barcin
z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2013 rok.
3. Program powstał na bazie „Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami
pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2012 rok” przyjętego Uchwałą
Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011 roku
i zmienionego Uchwałą Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
1 czerwca 2012 roku, bieżącej analizy dokumentu i propozycji priorytetowych
zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
4. Program ma przyczyniać się do realizacji celów wytyczonych w Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin
na lata 2009-2020 przyjętej Uchwałą Nr XL/362/2009 Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2009 roku.
II. Cel główny
Celem głównym programu jest realizacja jednego z zadań własnych gminy –
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznogospodarczego i kulturowego gminy, podnoszenia standardu i jakości życia
wspólnoty samorządowej oraz kreowania wizerunku Gminy Barcin jako miejsca,
w którym chce się żyć, inwestować i które warto odwiedzić.
III. Cele szczegółowe
Cele szczegółowe programu obejmują:
1) rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
2) wspieranie aktywności społecznej i samoorganizacji mieszkańców;
3) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
4) zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych;
5) podnoszenie potencjału i profesjonalizmu organizacji pozarządowych;
6) międzysektorową wymianę informacji;
7) wspólną realizację ważnych lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć;

8) wieloaspektowe promowanie Gminy Barcin.
IV. Zasady współpracy
1. Międzysektorowa współpraca samorządu i organizacji pozarządowych opiera się
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej
konkurencji, efektywności i jawności.
2. Sektor publiczny i społeczny są równorzędnymi partnerami, posiadającymi
odpowiedni potencjał i doświadczenie, przekonanymi o własnej wartości,
akceptującymi samodzielność i niezależność w podejmowaniu decyzji,
wybierającymi rozwiązania najlepsze i zapewniające najwyższy standard oraz
wspierającymi wzajemnie swoje działania.
V. Zakres przedmiotowy
1. Program określa w szczególności cele, zasady i formy współpracy, priorytetowe
zadania publiczne, sposób oceny jego realizacji i procedurę tworzenia oraz
zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert w 2013 roku.
2. Gmina Barcin współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferach zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
3. W 2013 roku współpraca dotyczy w szczególności następujących sfer zadań
publicznych:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
5) wypoczynku dzieci i młodzieży.
VI. Formy współpracy
1. Współpraca pomiędzy Gminą Barcin, a organizacjami pozarządowymi ma
charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji zadań publicznych w formie
powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Pozafinansowa współpraca może obejmować:
1) konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Barcinie w zakresie
działalności statutowej organizacji pozarządowych;
2) wzajemne informowanie się organów gminy i organizacji pozarządowych
o kierunkach planowanej działalności;
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym;
4) wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne organizacji pozarządowych;
5) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Barcinie według ich kompetencji;
6) użyczanie, wynajmowanie bądź udostępnianie na preferencyjnych
warunkach lokali i budynków komunalnych organizacjom pozarządowym dla
realizacji celów statutowych;
7) promocję działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych;
8) udzielanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania organizacji
pozarządowych oraz wystawianie rekomendacji ubiegającym się o te środki;
9) przekazywanie w miarę możliwości materiałów informacyjno-promocyjnych;
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10) obejmowanie patronatem Burmistrza Barcina lub Przewodniczącego Rady
Miejskiej przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
11) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych;
12) monitorowanie i doskonalenie współpracy;
VII. Priorytetowe zadania publiczne
W 2013 roku Gmina Barcin może wspierać lub powierzać organizacjom
pozarządowym realizację zadań publicznych w następujących zakresach:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację następujących
działań:
1) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów i rozgrywek
amatorskich dla mieszkańców Gminy Barcin,
2) szkolenie, treningi, organizację turniejów i mitingów, organizację i udział
w zawodach
sportowych
na
różnych
szczeblach
w
ramach
współzawodnictwa szkół,
3) wychowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przez
sport i rywalizację sportową,
4) działalność rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży,
5) szkolenie, treningi, organizację turniejów, współzawodnictwo sportowe i
udział w rozgrywkach mistrzowskich i amatorskich w różnych kategoriach
wiekowych w ramach gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych,
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez realizację następujących
działań:
1) organizację i udział w imprezach, sympozjach, konkursach, warsztatach,
koncertach, festiwalach, przeglądach, przedstawieniach i działaniach
artystyczno-kulturalnych,
2) organizację imprez i działań zmierzających do zachowania i propagowania
tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk,
3) wydawanie publikacji książkowych, popularno-naukowych, poetyckich i
albumowych dotyczących Gminy Barcin oraz ich promocję,
4) stymulowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i kulturalnego spędzania
czasu wolnego oraz wspieranie ich wszechstronnego rozwoju, szczególnie
talentów i zainteresowań artystyczno-kulturalnych,
5) wychowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przez
różnorodne działania artystyczno-kulturalne,
3. Ochrony i promocji zdrowia poprzez realizację następujących działań:
1) organizację imprez, szkoleń, prelekcji i wykładów promujących zdrowy styl
życia i zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych
dla mieszkańców Gminy Barcin,
2) organizację specjalistycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i
młodzieży,
3) organizację
spotkań
integracyjnych
i aktywizujących
dla
osób
niepełnosprawnych, upowszechniających wiedzę o różnych rodzajach
niepełnosprawności
i
integrujących
osoby
niepełnosprawne
ze
społecznością lokalną,
4) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Barcin na 2013 rok,
5) realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20122015 przyjętego Uchwałą Nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
1 czerwca 2012 roku.
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4. Pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie żywności z banku żywności dla
mieszkańców Gminy Barcin,
5. Wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie Barcin na 2013 rok.
VIII. Okres realizacji programu
Program współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi
zrównanymi ma charakter roczny i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
roku.
IX. Sposób realizacji programu
1. Realizacją programu zajmuje się Rada Miejska w Barcinie, Burmistrz Barcina,
Urząd Miejski w Barcinie i organizacje pozarządowe.
2. Program realizowany jest w finansowych i pozafinansowych formach współpracy
opisanych powyżej, a w szczególności poprzez zlecanie realizacji zadań
publicznych oraz szeroko rozumianą współpracę samorządu i organizacji
pozarządowych.
X. Wysokość środków planowanych na realizację programu
1. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu określi
uchwała budżetowa na 2013 rok.
2. Planowana wysokość środków finansowych na realizację programu w 2013 roku
wynosi nie mniej niż 400.000,00 zł.
3. Do 20% kwoty środków przeznaczonych na realizację programu może zostać
przekazana organizacjom pozarządowym w trybie, o którym mowa w art. 19a
ustawy.
XI. Sposób oceny realizacji programu
1. Burmistrz Barcina dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań publicznych
wspieranych lub powierzanych na zasadach określonych w ustawie.
2. Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać dane liczbowe
dotyczące: liczby otwartych konkursów ofert, liczby podmiotów biorących
w nich udział, ilości i wysokości udzielonych dotacji, liczby beneficjentów
i wysokości środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych
w realizację zadań publicznych, liczby przeprowadzonych konsultacji
i uczestniczących w nich organizacji pozarządowych, liczby przedsięwzięć
zrealizowanych we współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, liczby
udzielonych patronatów organów gminy.
3. Burmistrz Barcina przedkłada Radzie Miejskiej w Barcinie oraz publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu do
30 kwietnia 2014 roku.
XII. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Bieżącą współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmują się Zastępca
Burmistrza Barcina, Referat Rozwoju i Promocji oraz merytoryczni pracownicy
Urzędu Miejskiego w Barcinie.
2. Za opracowanie projektu programu i skonsultowanie dokumentu z organizacjami
pozarządowymi odpowiedzialny jest główny specjalista ds. pozyskiwania środków
pozabudżetowych i promocji.
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3. Konsultacje przeprowadza się zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/402/2010 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi
projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2010.138.1736).
4. Program uchwala Rada Miejska w Barcinie.
XIII.Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją powoływana jest Zarządzeniem
Burmistrza Barcina w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Burmistrza Barcina i organizacji
pozarządowych.
3. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Barcina spośród
kandydatów zgłoszonych pisemnie przez organizacje pozarządowe. Zaproszenie
do udziału w pracach Komisji umieszczone zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Barcin i tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Barcinie po uchwaleniu programu.
4. Komisja pracuje w oparciu o przepisy ustawy.
5. Członkowie Komisji składają oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu, zgodnie
z przepisami określonymi w art. 15 ust. 2d i ust. 2f ustawy.
6. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego
nieobecności wyznaczony Członek Komisji.
8. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Komisja sprawdza czy oferty spełniają wymogi formalne określone w ustawie i
ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
10. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie są rozpatrywane.
11. Po dokonaniu oceny formalnej członkowie Komisji dokonują oceny
merytorycznej według kryteriów określonych w ustawie i ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert.
12. Komisja wypracowuje opinie wobec wszystkich ofert i przedstawiają je
Burmistrzowi Barcina w formie listy ocenionych projektów z propozycją kwoty
dotacji.
13. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją
o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Barcina.
14. Z przebiegu obrad sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący
Komisji i protokolant.
15. Obsługę organizacyjną i techniczną zapewnia merytoryczny pracownik Urzędu
Miejskiego w Barcinie.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają
przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. W sprawach spornych ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Burmistrz Barcina.
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