Załącznik do uchwały nr XXXVI/60/2005
Rady Gminy w Birczy
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

KARTA WSPÓŁPRACY
GMINY BIRCZA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
WSTĘP
1. Karta Współpracy Gminy Bircza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest nieodzownym elementem zapewnienia im
jak najlepszych możliwości działania na terenie Gminy Bircza, zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Karta Wpółpracy zwana w dalszej części “Programem” reguluje zakres współpracy pomiędzy
Gminą Bircza, a organizacjami pozarządowymi i innymi podm iotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, określając formy tej wspołpracy.
3. Działalność tych organizacji stanowi nieodzowny element społeczeństwa demokratycznego,
sprzyja tworzeniu więzi społecznych, aktywizuje społeczność lokalną, przyczynia się do
zaspokajania potrzeb różnych grup mieszkańców Gminy.
4. Rada Gminy w Birczy przyjmując niniejszy dokument wyraża wolę szeroko pojętej współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie wspólnej realizacji zadań publicznych ujętych w niniejszym programie.
ROZDZIAŁ I.
Cele Programu
1. Celem głównym programu jest określenie zasad współpracy, budowanie partnerstwa pomiędzy
władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowym, a także wspieranie tych organizacji
w realizacji ważnych celów społecznych
2. Cele szczegółowe Programu:
1) udział zainteresowanych organizacji pozarządowych w tworzeniu Programu wspołpracy;
2) wypracowanie wieloletniego i rocznych programów współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi i samorządem Gminy Bircza;
3) inicjowanie działań służących powstaniu struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych;
4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych
zadań publicznych prowadzonych przez samorząd.
ROZDZIAŁ II.
Sfera współpracy
1. Współpraca Gminy Bircza z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań
publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a
w szczególności:
1) oświaty i wychowania;
2) bezpieczeństwa i ładu społecznego;

3) zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
4) pomocy społecznej;
5) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
6) sportu, kultury fizycznej i turystyki;
7) przeciwdziałania bezrobociu;
8) ekologii i ochrony środowiska;
9) współpracy z zagranicznymi gminami partnerskimi.
ROZDZIAŁ III.
Zasady współpracy
1) Zakres współpracy Gminy Bircza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego regulują ustawy:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 1591 z
późn.zm.);
2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn.zm)
2) Współpraca Gminy Bircza z z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego opierać się będzie na zasadach:
1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6)jawności.
3) Kierując się powyższymi zasadami władze samorządowe Gminy Bircza:
1) wspierają działalność organizacji pozarządowych i umożliwiają im realizację zadań
publicznych na zasadch określonych w ustawach;
2) przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonują wyboru
najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając wymogów
ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych;
3) udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach , celach i środkach
przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi
organizacjami.
4) Uwzględniając zasadę partnerstwa organizacje pozarządowe czynnie uczestniczą w definiowaniu
problemów społeczności lokalnych wraz z określeniem sposobów ich rozwiązywania, tworzą
warunki dla powstania inicjatyw i struktur funnkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
ROZDZIAŁ IV.
Podmioty Realizujące Program.
1) Stronami współpracy w realizacji niniejszego Programu są:
1) Rada Gminy Bircza i jej Komisje - w zakresie wyznaczania polityki społecznej i finansowej
Gminy służącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2) Wójt Gminy Bircza – w zakresie realizacji polityki wyznaczonej przez Radę Gminy Bircza,
dysponowania środkami finansowymi określonymi w budżecie Gminy oraz zlecanie
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w
ustawach.
3) organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego które
poprzez realizację własnych celów statutowych włączają się czynnie w realizację zadań
publicznych samorządu.
2) W celu sprawnej organizacji współpracy pomiędzy Gminą Bircza
z
organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wójt
Gminy Bircza w drodze zarządzenia powołuje:
1) Koordynatora d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi, który będzie odpowiedzialny
ze strony Gminy Bircza za współpracę z organizacjami pozarządowymi;
2) Zespół d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi, składający się z przedstawicieli
Gminy Bircza oraz organizacji pozarządowych, którego zadaniem będzie: organizacja
wspólnych spotkań, przygotowywanie rocznych programów współpracy oraz określanie
priorytetó zadań do realizacji.
ROZDZIAŁ V.
Formy współpracy
1. Finansowe formy współpracy:
1) Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji;
b) wspierania zadań własnych organizacji o charakterze publicznym, wraz z
udzieleniem dofinansowania ich realizacji;
2) Środki finasowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w drodze:
a) otwartych konkursów ofert na realizację zadań; ogłaszanych przez Wójta Gminy
Bircza, który zatwierdza wyniki konkursów przeprowadzonych przez powołane do
tego celu komisje konkursowe;
b) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadch przewidzianych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
2. Niefinansowe formy wspołpracy:
1) Doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym;
2) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) podawanie ważnych informacji na stronie internetowej gminy oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty w zakresie działań podejmowanych przez samorząd jak i przez
organizacje pozarządowe;
b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej;
c) konsultowanie rocznego i wieloletniego projektu programu współpracy oraz
projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z obszarem działalności
organizacji pozarządowych;
3) Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami pozarządowymi a przedstawicielami samorządu;
4) Promowanie przez samorząd działalności organizacji pozarządowych;
5) Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej z gminami partnerskimi;
6) Pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł.

ROZDZIAŁ VI.
Monitorowanie współpracy
1. Wójt Gminy Bircza do końca pierwszego kwartału każdego roku przedstawi Radzie Gminy w
Birczy sprawozdanie przedstawiające informacje dotyczące realizacji niniejszego Programu, a w
szczególności zawierające:
1) liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego, które realizowały zadania publiczne;
2) rodzaj wykonywanych przez nie zadań publicznych;
3) wysokość środków budżetowych przekazanych z budżetu Gminy Bircza na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe;
4) wysokość środków finansowych uzyskanych z innych źródeł na realizację współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi.

