
Projekt Uchwały Nr …………. 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia …………  

 

 

w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku. 

 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 

873 z późn. zmianami). 

 

Rada Miejska w Żarkach uchwala: 

§1. 

Program współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na 

terenie miasta i gminy Żarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr …………… 

 

Rady Miejskiej w Żarkach  z dnia ……………… 

 

PROJEKT 

Program współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku. 

 

Wstęp 

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest 

jednym z elementów funkcjonowania gminy. 

Działalność osób zrzeszonych w wymienionych podmiotach sprzyja tworzeniu więzi 

społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokojeniu potrzeb różnych grup 

mieszkańców.  

Wyrazem dążenia Gminy Żarki do wspierania tej działalności jest „Program współpracy 

Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. Nr 96 poz. 873 wraz  

z późniejszymi zmianami). 

            

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Program współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi jest elementem 

lokalnego sytemu szeroko rozumianej polityki społecznej. 

2. Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Gminy 

Żarki z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja 

związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej. 

3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami); 

b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne  

i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 

poz. 873 z późn. zm.); 

c) działalność pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność społecznie 

użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 

określonych w art. 4 ustawy, 

d) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Żarki  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 

4. Zakres współpracy gminy Żarki i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 



Rozdział II. Cele 

§ 2 

Celem głównym programu jest: 

  

Określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz stworzenie 

warunków sprzyjających wzrostowi aktywności społecznej mieszkańców Gminy Żarki.  

 

§ 3 

Cele szczegółowe programu: 

Program ma służyć budowaniu partnerstwa pomiędzy samorządem terytorialnym  

a organizacjami pozarządowymi a w szczególności spowodować: 

1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Żarki i wpływu 

mieszkańców na kształtowanie polityki społecznej gminy, 

2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnej, 

3) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, 

4) wzrost innowacyjności w rozwiązaniu problemów społecznych, 

5) wypracowanie modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  

a jednostkami samorządu terytorialnego jako elementu długoterminowego programu 

współpracy. 

  

Rozdział III. Zasady współpracy 

§ 4 

1. W pierwszej kolejności mogą być zlecone zadania własne Gminy, określone w programie 

jako priorytetowe, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że  przepisy 

odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej 

w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w 

trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem 

porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania). 

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy. 

3. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14 ustawy, 

złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego 

zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o 

charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającym łącznie następujące warunki: 

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10 000 zł; 

b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 



4. Na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  3 

ustawy, prowadzących działalność na terenie gminy, organ wykonawczy właściwej 

jednostki samorządu terytorialnego może utworzyć Gminną Radę Pożytku Publicznego.  

5. Do zadań Gminnej Rady Pożytku Publicznego należy w szczególności:  

a) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy; 

b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; 

d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zalecenia tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań 

publicznych. 

 

Rozdział VI. Zakres przedmiotowy 

§ 5 

1. Władze gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego podejmować będą działania, kładąc 

nacisk na:  

a) Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

- organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym  

i ponadlokalnym, 

- organizacja szkoleń i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży, 

-  organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy. 

    b) Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: 

- działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną, 

- organizacja imprez z zakresu edukacji obywatelskiej regionalnej, 

- wspieranie klubów i świetlic młodzieżowych oraz społecznych inicjatyw młodzieży. 

c)   Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 

- organizacja imprez w ramach ferii zimowych i wypoczynku wakacyjnego, 

- organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych, 

- organizacja obozów wypoczynkowych dla dzieci z najuboższych rodzin. 



d)  Zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

- działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, 

- rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 

- upowszechnianie informacji przydatnych dla niepełnosprawnych. 

     e)   Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

 - realizacja przedsięwzięć związanych profilaktyką i promocją zdrowia. 

f)   Zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturalnej: 

- zwiększanie dostępu mieszkańców gminy do dóbr kultury na terenie gminy, 

- organizacja jubileuszy obchodzonych przez jednostki organizacyjne gminy oraz 

stowarzyszenia i organizacje, 

- organizacja uroczystości związanych z obchodami świąt narodowych. 

g)   Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom  

     w trudnej sytuacji życiowej: 

- realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób zagrożonych 

patologiami społecznymi, 

- działania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk trudnych. 

2. Lista zagadnień wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie w zależności od możliwości ich 

realizacji. 

3. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także 

tych które realizowane są dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji 

publicznej. W zakresie takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 

 

Rozdział VII. Formy współpracy 

§ 6 

Formami współpracy są: 

1)  Zlecenie realizacji zadań Gminy Żarki organizacjom poprzez: 

a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 

sfinansowanie ich realizacji, 

b) wspieranie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

2) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w 

celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez: 



a) publikowanie ważnych informacji w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Żarki (www.umigzarki.pl); 

b) udostępnianie strony internetowej urzędu jako miejsca wymiany informacji; 

c) udostępnianie referatu ds. pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych jako 

miejsca wymiany informacji; 

d) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej lub Komisji zgodnie ze 

statutem gminy; 

e) przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych lub realizowanych w 

kolejnych latach zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu 

o inne środki niż wynikające z programu. 

3) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

4) Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym  

i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz samorządu w celu: 

a) przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących 

działalności pożytku publicznego; 

b) przygotowania opinii w sprawach związanych z programem. 

5) Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: 

a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których 

tematyka wiąże się z programem, np. poprzez nieodpłatne udostępnianie lokalu, 

środków technicznych itp.; 

b) organizację lub współudział organów gminy Żarki w organizacji szkoleń, konferencji, 

forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania 

organizacji; 

c) nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzeniem 

realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert; 

d) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu; 

e) doradztwo i udzielenie pomocy merytorycznej np. przy przygotowaniu projektów  

i pisaniu wniosków. 

 

Rozdział VIII. Priorytetowe zadania publiczne. 

§ 7  

W dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

1) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo 

młodzieży,    

2) wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe,  

3) wspieranie organizacji sportowych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży,  

4) wspieranie programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży,  

http://www.umigzarki.pl/


5) informowanie opinii publicznej za pomocą mediów lokalnych i regionalnych  

o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych bądź takich, w których biorą 

udział organizacje pozarządowe, których dotyczy niniejsza umowa.  

 

Rozdział  IX. Okres realizacji programu 

§ 8 

Gmina Żarki realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie 

rocznego programu współpracy, obejmującego  rok kalendarzowy 2012. 

 

Rozdział X. Sposób realizacji programu. 

§ 9 

Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez: 

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków 

(stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej);  

2) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez 

powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z 

udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;   

3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności; 

4) udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach 

programowych samorządu,  

5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;  

6) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,  

7) promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  

w mediach,  

8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 

ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.  

 

 



Rozdział XI. Wysokość środków planowanych na realizację programu. 

§ 10 

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych określa 

uchwała budżetowa na rok 2012.  

 

Rozdział XII. Sposób oceny realizacji programu. 

§ 11 

Urząd Gminy Żarki w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania 

zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.   

W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne 

nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 

wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć 

lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez 

sprawdzającego.  

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy zarówno  

w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano 

realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych 

sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są 

do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych 

otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy. 

 

Rozdział XIII. Informacja o sposobie tworzenia programu  

oraz przebiegu konsultacji. 

§ 12 

Program Współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 

publicznego w 2012 roku utworzony został na bazie projektu programu, który to 

konsultowany był z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy funkcjonującymi na terenie gminy.  

Projekt programu zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej  

i na stronie internetowej Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Mieszkańcy gminy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach 

realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.  



Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Żarki, a organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

odbywa się każdorazowo po zleceniu realizacji zadań gminy Żarki i podpisaniu umów. 

 

 

Rozdział XIV. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

§ 13 

1. Dla przeprowadzenia konkursu Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje komisję 

konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez 

udziału oferentów. 

3. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział  

w konkursie. 

4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli: 

a) żadna organizacja nie wskaże do składu komisji konkursowej, lub 

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub 

c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na 

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy. 

5. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący. 

6. Komisja działa w pełnym w składzie. 

7. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji, 

wykonujące czynności związane z obsługą Komisji. 

8. Członkowie komisji oceniają oferty wpisując oceny w karty ocen. Każda karta zostaje 

podpisana przez osobę dokonująca oceny. 

9. Ocena łączna danej oferty, wystawiona przez członka Komisji jest sumą wystawionych 

ocen cząstkowych. 

10. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów przyznanych  przez członków 

Komisji. 



11. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen 

końcowych – od najwyższej do najniższej. Powyższa lista stanowi podstawę do przyznania 

dofinansowania. 

12. Komisja ocenia i przedstawia rozstrzygnięcie w formie protokołu. 

13. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki podejmuje rozstrzygnięcie o przyjęciu oferty do 

realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przeznaczonej dotacji po zapoznaniu się z opinią 

komisji konkursowej. 

 

Rozdział XV. Postanowienia końcowe. 

§ 14 

1. W terminie do 30 listopada 2012 roku Rada Miejska uchwali roczny program współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. 

2. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia  

w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania 

przez gminę Żarki. 

3. Koordynatorem współpracy organów gminy i organizacji jest Referat finansowo -

budżetowy. 


