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Projekt Uchwały Nr ……./…… / 10 
Rady Gminy Koźminek 
z dnia ………… 2010 r.  

 

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.) w 2011 roku. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zm. w związku z 
art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwala: 
 

§ 1

Program współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.) na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.  
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ………/……../10 Rady Gminy Koźminek z dnia …………………2010 roku: 
 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2003 r.   
nr 96, poz. 873 ze zm.) jednostki administracji samorządowej zobowiązane są do uchwalania rocznych 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
W związku z powyższym uzasadnione i celowe jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 
ust. 3  w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.) na 2011 rok. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………/……./ 10 
Rady Gminy Koźminek 
z dnia ……………… 2010 r. 
 
Program współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.) na 2011 rok. 
 

§ 1

Wstęp

1. Ważną rolę w naszej społeczności odgrywają organizacje pozarządowe. Są one obok samorządu 
terytorialnego fundamentem współczesnego społeczeństwa w Polsce. Władze samorządowe i organizacje 
pozarządowe wykonują różne zadania, lecz łączy je nadrzędny, wspólny cel poprawa jakości życia 
mieszkańców.  
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z 
elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między 
innymi: 
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, 
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych, 
c) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących 
potrzeb. 
2. Cel główny programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy. 
3. Cel główny programu, o którym mowa w pkt. 2 realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w 
szczególności przez: 
1) udział organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy, 
2) określenie priorytetowych zadań publicznych, 
3) udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
4) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej, 
5) podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania 
organizacji pozarządowych. 
 
§ 2

Postanowienia ogólne 

1. Program określa, formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami.  
2. 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 o wolontariacie, 
b) organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz osoby prawne, jednostki 
organizacyjne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
c) programie - rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Koźminek z organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i 
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku." 
d) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Koźminek. 
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§ 3

Formy współpracy 
 
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w następujących formach: 
1) Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w 

ustawie, które może mieć formy: 
a) Powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

lub 
b) Wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji, 
2) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, w szczególności poprzez 

udział w organizowanych spotkaniach, 
3) Konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
4) Konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa 

w art.. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia, 
5) Tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów gminy wraz z 
określeniem przedmiotu ich działania, 

6) Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 
7) Umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), 
8) Udzielania pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie informowania o możliwościach 

pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.

§ 4

Zasady współpracy 
 
1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie na zasadach: 
 
a) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu 
im realizacji zadań publicznych, 
b) suwerenności stron - oznaczającej, że gmina i organizacje pozarządowe podejmujące współpracę
zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie, 
c) partnerstwa – oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i 
definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, 
traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach, 
d) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w 
realizacji zadań publicznych, 
e) uczciwej konkurencji i jawności – zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, 
opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu 
równego dostępu do informacji. 
 
§ 5

Lista zagadnień priorytetowych 

1. Rada Gminy Koźminek uznaje, że do zagadnień priorytetowych w roku 2011 do realizacji przez 
partnerów Programu należy sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, obejmująca 
zadania w zakresie: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób; 
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2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

3) działalności charytatywnej; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6) ochrony i promocji zdrowia; 

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy;  

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19) turystyki i krajoznawstwa; 

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;  

23) ratownictwa i ochrony ludności; 

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32. Ustawy. 
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§ 6

Okres realizacji Programu 
 
Program obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 
§ 7

Sposób realizacji Programu 
 

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej 
kolejności te zadania, które program określa jako priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane przez Wójta Gminy Koźminek i przeprowadzane w oparciu o 
przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

3. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie gminy. 
 

§ 8

Powoływanie i skład komisji konkursowej 
 

1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie 
zarządzenia Wójta Gminy Koźminek. 

2. W skład komisji konkursowej, o której mowa w pkt. 1 wchodzi: 
a) 3 przedstawicieli Wójta Gminy Koźminek, w tym przewodniczący komisji, 
b) 2 przedstawicieli lub reprezentantów organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób 

reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. 
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 
4. Regulamin pracy komisji konkursowej określi Wójt Gminy Koźminek. 

 
§ 9

Głównymi podmiotami realizującymi program są:

1) Rada Gminy w Koźminku w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości 
środków finansowych  na jej realizację.

2) Wójt Gminy Koźminek w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy w Koźminku. 
3) Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z gminą.

§ 10 
 
Wysokość środków budżetowych 
 
1. Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych, a w 

szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom określa uchwała budżetowa na dany rok. 
2. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok. 
3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego. 
4. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do zamieszczenia w swoich 

materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu gminy. 
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§ 11 
 
Ocena realizacji programu 
 
1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę

realizacji wykonania programu. 
2. Wójt Gminy Koźminek przedłoży Radzie Gminy Koźminek do dnia 30 kwietnia następującego po 

każdym roku obowiązywania programu sprawozdanie z jego realizacji. 
3. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 2 zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji  

programu opartej w szczególności o analizę następujących wskaźników: 
a) Liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego, 
b) Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, liczba zadań, których realizację zlecono 

organizacjom pozarządowym,  
c) Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym, 
d) Liczba form współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarządowymi,  
e) Liczba przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem Wójta 

Gminy Koźminek, 
f) Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizacją tych zadań.

§ 12 
 
Powstanie programu współpracy 
 
1.Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o uchwałę Nr…………….. 
Rady Gminy Koźminek z dnia…………… w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego. 
 
2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt. 1, informuje partnerów Programu o podstawowych 
priorytetowych kierunkach działań w roku 2011, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia 
współpracy.  
Do pozostałych kryteriów należą:
a) wiarygodność,
b) wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, 
c) nowatorstwo metod działania, 
d) oraz posiadane zasoby.  
3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są
realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie 
rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 
 

§ 13  
 
Postanowienia końcowe 

1. W terminie do 30 listopada 2010 roku Rada Gminy Koźminek uchwali roczny program współpracy 
Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, 
poz. 873 ze zm.) na 2011 rok,  biorąc pod uwagę w szczególności: 
a) formy współpracy, o których mowa w § 5 programu, 
b) informację Wójta Gminy o stanie realizacji współpracy z organizacjami, 
c) informację Wójta Gminy  o realizacji zadań publicznych objętych programem, a powierzonych do 
wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów. 
2. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach 
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informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania ze środków budżetowych Gminy Koźminek. 
 
§ 14 
 
Zakończenie 
 
1. Organizacje są reprezentantem społeczności lokalnej, wyrazicielem potrzeb, dążeń i oczekiwań tej 
społeczności. Dzięki organizacjom pożytku publicznego samorządy mają możliwość informowania 
społeczeństwa, jak również mają możliwość odbierania informacji od obywateli. Głównymi formami 
współpracy w tej sferze jest stała współpraca informacyjna i współudział w podejmowaniu decyzji przez 
władze samorządowe. 
W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego samorząd lokalny bardzo często znajduje silnego 
partnera w organizacjach społecznych.  
 


