
UCHWAŁA NR XLII.205.2014
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbójno 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, na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) oraz art. 5 a ust. 1 i 4, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2015 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

Id: 1795DBF6-1238-497A-AE86-16FCDD1F3C62. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XLII.205.2014

Rady Gminy Zbójno

z dnia 6 listopada 2014 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Zbójno 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, 

na 2015 rok.

Program współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu Gminy Zbójno 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej. Rada Gminy Zbójno 
przyjmując niniejszy dokument deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi organizacjami pożytku publicznego i wyraża intencję wspólnej realizacji zadań publicznych 
w zakresach określonych niniejszym Programem. Podstawowymi korzyściami we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi winno być umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań, dzięki 
lepszemu rozpoznawaniu występujących potrzeb.

Rozdział 1.
Cele Programu

§ 1. 1. Cel główny.

Głównym celem współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi jest kształtowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Zbójno a organizacjami 
pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe.

Celami szczegółowymi Programu są:

1) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

2) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

3) Zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych, podniesienie ich skuteczności i efektywności.

4) Aktywizacja społeczności lokalnej.

5) Stworzenie warunków do zwiększenia współpracy mieszkańców w celu efektywniejszego rozwiązywania 
problemów i zagospodarowania czasu wolnego.

6) Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.

7) Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

8) Stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

9) Wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez powierzanie 
i wspieranie realizacji tych zadań.

Rozdział 2.
Zasady współpracy

§ 2. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) Pomocniczości co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje 
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.

2) Suwerenności stron, co przejawia się w respektowaniu niezależności organizacji.

3) Partnerstwa, co oznacza unikanie dominacji nad organizacjami. Organizacja może wystąpić z własną 
inicjatywą o przejęcie zadania publicznego do realizacji, zgodnie z art. 12 ustawy.
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4) Efektywności, co polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni 
celowość i oszczędność w realizacji zadań przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

5) Uczciwej konkurencji, co polega na równym traktowaniu wszystkich organizacji ubiegających się o realizacje 
zadań publicznych w otwartym konkursie ofert.

6) Jawności, co opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę 
w zakresie objętym Programem.

Rozdział 3.
Przedmiot współpracy

§ 3. Przedmiotem współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) Realizacja zadań Gminy określonych w ustawach.

2) Podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.

3) Określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.

Rozdział 4.
Podmioty Programu Współpracy

§ 4. 1. Program współpracy dotyczy prowadzących działalność na terenie Gminy Zbójno organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podmiotami niniejszego Programu są w szczególności:

1) Fundacje.

2) Stowarzyszenia.

3) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego.

4) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

5) Spółdzielnie socjalne.

6) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W dalszej części Programu podmioty te nazywane są ,,Organizacjami’’.

2. Program skierowany jest do Organizacji, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Zbójno lub na 
rzecz jej mieszkańców.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 5. 1. Gmina Zbójno współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami Gminy.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

3. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:

1) Informacyjnej, poprzez:

a) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości 
środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na 
projekty realizacji zadań publicznych, a także o sposobach ich rozstrzygnięć,

b) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych o realizacji zadań 
publicznych,

c) możliwość konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
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2) Organizacyjnej, poprzez:

a) tworzenie, w razie potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym

w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego,

b) tworzenie, w razie potrzeby, zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi 
zagadnieniami publicznymi,

c) podejmowanie, w razie potrzeby, inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych 
dla lokalnego środowiska,

d) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w Gminie,

e) współorganizowanie, w razie potrzeby, konferencji dotyczących współpracy Gminy Zbójno z organizacjami 
pozarządowymi,

f) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały,

g) udostępnianiu lokali i obiektów na działalność statutową organizacji pozarządowej oraz na organizację 
otwartych spotkań,

g) umożliwianiu organizacji imprez sportowych, kulturalnych i innych wydarzeń na terenach lub obiektach 
należących do Gminy.

3) Szkoleniowej, poprzez:

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych 
w sferze zadań publicznych,

b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m. in. pozyskiwania funduszy z różnych źródeł,

c) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć.

4) W innych, obejmujących w szczególności pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych.

4. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych, może odbywać 
się w formach:

1) Zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 11 ustawy.

2) Zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony), 
zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.

5. Dotacje, o których mowa w ust. 4, nie mogą być wykorzystywane w szczególności na:

1) Zadania i zakupy inwestycyjne.

2) Zakup gruntów.

3) Działalność gospodarczą.

4) Pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie dotacji, w tym także 
wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego.

5) Działalność polityczną i religijną.

6) Finansowanie przedsięwzięć, które są już finansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na 
podstawie przepisów szczególnych.

§ 6. Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi 
w 2015 roku są:

1) Działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży.

2) Działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.

3) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizację czasu wolnego rodzin i dzieci.

5) Utworzenie i prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży.
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6) Ochrona i promocja zdrowia.

7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

8) Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich.

9) Turystyka i krajoznawstwo.

10) Upowszechnienie i promocja lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej.

11) Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

12) Promocja i organizacja wolontariatu.

Rozdział 6.
Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

§ 7. 1. Gmina Zbójno będzie pomagała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy źródeł finansowania. Dzięki 
tej formie współpracy mogą trafić do Gminy środki na realizację programów istotnych z punktu widzenia 
mieszkańców. W roku 2015 wsparcie Gminy dotyczyć będzie w szczególności pozyskiwania środków z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej.

2. Pomoc Gminy Zbójno obejmować będzie w miarę możliwości:

1) Informację o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji.

2) Promowanie programów umożliwiających uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

3) Organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowania wniosków o dotacje.

Rozdział 7.
Okres realizacji Programu

§ 8. Program współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2015 rok będzie realizowany od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział 8.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 9. Samorząd Gminy Zbójno przeznaczy na realizację Programu środki budżetowe w wysokości do 52.000,00 
zł.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji Programu

§ 10. 1. Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące mierniki:

a) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

b) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert,

c) liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert,

d) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert,

e) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert,

f) liczbę wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z pominięciem 
otwartego konkursu ofert,

g) liczbę zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert,

h) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,

i) liczbę inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem Wójta Gminy Zbójno.

2. Wójt Gminy Zbójno do dnia 30 kwietnia 2016 roku przedstawi Radzie Gminy Zbójno sprawozdanie 
z realizacji Programu.
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Rozdział 10.
Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji

§ 11. 1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wójta Gminy 
Zbójno.

2. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:

1) Przygotowanie projektu Programu.

2) Skierowanie projektu Programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3) Rozpatrzenie uwag i opinii złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji.

4) Przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały.

3. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Zbójno Programu zostanie on umieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert

§ 12. 1. Wójt Gminy Zbójno w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert powołuje 
komisje konkursowe, zwane dalej Komisjami.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

3. Imienne składy Komisji, wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Komisji, określone zostaną w drodze 
Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

5. Członkowie Komisji składają oświadczenie o nie podleganiu wyłączeniu, zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 15 ust. 2d i ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

§ 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności 
publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach 
publicznych.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118 ze zm. ) reguluje zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi. Na tej podstawie zadania publiczne mogą być realizowane przez sektor podmiotów
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a organy państwowe i samorządowe są zobowiązane do wspierania go
w tym zakresie.

Organy administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zlecają realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego. Wyżej powołana ustawa zgodnie z art. 5a ust. 1 nałożyła na organy jednostek samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Celem niniejszego Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje
w system demokracji lokalnej. Program stanowi propozycje dla wszystkich organizacji i podmiotów
wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz Gminy Zbójno i jej mieszkańców.
Podstawowymi korzyściami ze współpracy winno być umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje
otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych
działań, dzięki lepszemu rozpoznaniu występujących potrzeb.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały przez Radę Gminy Zbójno jest w pełni uzasadnione.
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