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Załącznik do uchwały  
…………………/………/2015 Rady Gminy 
Wojaszówka 
z dnia ………………. 2015 roku 

-PROJEKT- 
 

ROCZNY PROGRAM 
współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok.  
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne: 

 
§1. Program obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
§2. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o: 
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.) 
2) Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,                

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wojaszówka. 
4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wojaszówka. 
5) Komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną w celu opiniowania ofert 

na realizację zadań publicznych. 
6) Małych grantach – rozumie się przez to zlecanie na wniosek Organizacji realizacji zadań 

publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 
19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 
Rozdział II 

Cel główny i cele szczegółowe: 
 

§3. 1. Celem głównym programu jest lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie 
poziomu życia mieszkańców poprzez wykonywanie zadań własnych Gminy wynikających                          
z przepisów prawa oraz włączenie Organizacji  w realizacje tych zadań. 

              2.Cele szczegółowe: 
1) integracja mieszkańców Gminy, 
2) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, 
3) ochrona i promocja zdrowia, 
4) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
5) rozwijanie i umacnianie partnerstwa między administracją samorządową  

i Organizacjami, 
6) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy          

i rozwoju więzi lokalnych, 
7) promocja Organizacji działających na terenie Gminy, 
8) jak najbardziej racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych, 
9) wzmacnianie potencjału Organizacji  oraz wspieranie rozwoju wolontariatu 
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Rozdział III 
Zasady współpracy: 

 
§4. Współpraca Gminy z Organizacjami odbywać się będzie na zasadach: 
1) pomocniczości - oznacza to, że Gmina zleca Organizacjom realizację zadań własnych, a Organizacje  
zapewniają ich wykonywanie w sposób ekonomiczny, efektywny i przede wszystkim terminowy, 
2) suwerenności - czyli stosunki między Gminą, a daną Organizacją powinny być kształtowane  
z wzajemnym poszanowaniem zależności w swojej działalności określonej statutem, 
3) partnerstwa - oznacza to dobrowolną współpracę w rozwiązywaniu wspólnie problemów  
i osiąganiu razem wytyczonych celów, 
4) efektywności - oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia wytyczonego celu, jakim jest realizacja 
zadania publicznego, 
5) uczciwej konkurencji - oznacza to wymóg stosowania tych samych kryteriów przy pokonywaniu 
oceny działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania, 
6) jawności - oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z Organizacjami są jasne                        
i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur. 
 

Rozdział IV 
Zakres przedmiotowy: 

 
§5. Współpraca Gminy z Organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art.4 
Ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.  
 

Rozdział V 
Formy współpracy: 

 
  §6. 1.Współpraca, o której mowa w §5. może odbywać się w formach finansowych                                       
i pozafinansowych. 
            2. Formy współpracy pozafinansowej: 

1) Gmina w celu wzmocnienia współpracy będzie zapraszać przedstawicieli Organizacji 
do udziału w organizowanych przez siebie spotkaniach i konsultacjach społecznych,  

2) Gmina może wspomagać Organizacje, np. poprzez użyczenie środków technicznych 
bądź lokalu na potrzeby spotkania otwartego, związanego z realizacja programu, 

3) Gmina może przekazywać Organizacjom materiały promocyjne dotyczące 
regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji oraz projektów, 

4) Gmina może prowadzić działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wspólnych 
przedsięwzięć Gminy i Organizacji, 

5) Wójt może objąć patronatem honorowym działania lub programy prowadzone przez 
Organizacje, 
3. Formy  współpracy finansowej: 
1) Współpraca o charterze finansowym Gminy z Organizacjami może odbywać się  

w następujących formach: 
a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
sfinansowanie jego realizacji na czas określony, 
b) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji na czas określony, 

2) Zadania zlecane będą w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta, 
chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania (np. efektywniejszy jest zakup 
usług na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), przy porównywalnych 
metodach kalkulacji kosztów oraz porównywalnym opodatkowaniu). 



3 
 

3) Na wniosek Organizacji, na podstawie art. 19a ustawy, Gmina może zlecić organizacji 
realizację zadania publicznego w trybie Małych grantów, jeśli zadanie to spełnia łącznie 
następujące warunki: 
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 
złotych, 
b) okres realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni. 

4) Konkursy na realizację zadań publicznych w 2014 roku będą ogłaszane jeśli zaistnieje taka 
potrzeba oraz zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy środki finansowe na dotacje dla 
realizujących te zadania podmiotów. 

5) Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego rozstrzygnięcia, 
wysokość przyznanej dotacji oraz osoby nadzorujące w imieniu Gminy wykonanie 
zleconego zadania każdorazowo określi Wójt. 

6) Dotacje nie mogą być udzielone na: 
a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy 
celowych na podstawie przepisów szczególnych, 
b) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, 
d) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, 
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
 f) działalność polityczna i religijną. 

7) Organizacja ubiegająca się o wsparcie finansowe Gminy musi wykazać w składanej 
ofercie udział środków własnych. 

8) Ogłaszając otwarty konkurs ofert Wójt może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby 
upoważnione do przyjmowania składanych ofert i oceny ich kompletności.  

9) W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, ze zm.) Gmina może zlecić Organizacjom realizację 
zadań z pominięciem trybu konkursu ofert.  
 

 
 

Rozdział VI 
Sposób realizacji programu 

 
§7. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie w trybie otwartych konkursów 
ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 
2. Przeprowadzanie otwartych konkursów odbywa się według następujących zasad: 
1) otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt, 
2) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego 
ogłoszenia, 
3) otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojaszówka 
4) konkurs ofert opiniuje Komisja, powoływana w drodze Zarządzenia, 
5) decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia po 
zasięgnięciu opinii Komisji, 
6) podjęte Zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron 
podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazywania dotacji 
oraz jej rozliczenia, 
7) wyniki konkursu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojaszówka. 
3. W przypadku złożenia wniosku zawierającego: opis zadania publicznego przeznaczonego do 
realizacji, szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, przez organizację 
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pozarządową lub inny podmiot z własnej inicjatywy, Wójt  po otrzymaniu opinii Komisji, w terminie 
nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku: 
1) rozpatruje celowość zadania publicznego przez Organizację biorąc pod uwagę stopień, w jakim 
wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym określonym w programie, zapewnienie 
wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępne środki na realizację zadania publicznego oraz 
korzyści wynikające z jego realizacji, 
2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania 
publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecania zadania publicznego, o którym mowa  
w art. 11 ust.2 Ustawy, oraz terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 
 

Rozdział VII 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

 
§8. W 2014 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się 
środki w wysokości zabezpieczonej w budżecie Gminy Wojaszówka na 2013 rok. 
§9. Zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie daje uprawnienia Organizacjom,           
do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 

 
 

Rozdział VIII 
Sposób oceny realizacji programu 

 
§10. 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez Organizacje sprawuje kontrolę 
prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu 
środków finansowych. 

        2. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki. 
        §11. W terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt                                                       
przedkładać będzie Radzie Gminy Wojaszówka sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 
poprzedni rok kalendarzowy. 
 

Rozdział IX 
Informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

 
§12. Roczny program współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku został 
opracowany po konsultacjach z w/w podmiotami.    

 
 
 
 

Rozdział X 
Postanowienia końcowe  

 
§13. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy. 

       §14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 


