
Projekt 

Uchwała Nr XXXV/257/13 

Rady Gminy Pleśna 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013 roku 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

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

(Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) - Rada Gminy Pleśna 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

W  uchwale Nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok , wprowadza się zmianę polegającą 

na tym, że załącznik do w/w uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

Przewodniczący Rady 

 

Ryszard Stankowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXXV/257/ 13 

Rady Gminy Pleśna  

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

Program współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 

Wstęp  

1. Program współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, zwany dalej „programem” 

reguluje kierunki i zasady współpracy Gminy Pleśna, zwanej dalej „Gminą”  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), zwanymi w dalszej części „organizacjami 

pozarządowymi”. 

2. Działania organizacji pozarządowych stanowi istotne uzupełnienie działań organów 

administracji publicznej w obszarze pomocy społecznej, działalności charytatywnej, 

ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i wielu innych. 

3. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania gminą. 

4. Program ma charakter roczny i dotyczy zadań realizowanych w 2014 roku. 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.  

I. Cele programu 

1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy 

oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie  

i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. 

2. Celami szczegółowymi programu są: 

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,  

2) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój 

lokalnego środowiska,  



3) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi 

lokalnej społeczności, 

4) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i gminy dążące do realizacji 

sfery zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536 ze. zm.) 

5) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych. 

 

II. Zasady współpracy 

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi wynika z woli partnerów i opiera się 

na zasadach: 

1) pomocniczości, która oznacza, że Wójt zleca realizacje zadań publicznych,  

a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy  

i spełniający oczekiwania odbiorców, 

2) suwerenności stron, która oznacza, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami 

kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej 

działalności statutowej, 

3) partnerstwa, która oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów 

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem 

wytyczonych celów - zgodnie z tą zasadą partnerzy dążą do kompromisu, 

uwzględniają zgłoszone uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, 

wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie 

uczestniczą we współpracy, 

4) efektywności, która oznacza, że partnerzy wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie 

najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, 

5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza kształtowanie przejrzystych zasad 

współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego  

i pozafinansowego organizacji pozarządowych. 

 

III. Zakres przedmiotowy współpracy  

Zakres przedmiotowy współpracy gminy z organizacjami obejmuje sferę zadań 

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

i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, a w szczególności: 

1) sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, 



2) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

3) promocji Gminy. 

 

IV. Formy współpracy 

1. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę  

o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

2. Współpraca Gminy o charakterze finansowym może odbywać się w formach: 

1) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji, 

2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. 

3. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczą 

między innymi:  

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, 

2) konsultowania z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji, 

3) promocji działalności organizacji pozarządowych,  

4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali 

lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej 

5) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym 

z gmina, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 

6) współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł w szczególności 

środków pomocowych z Unii Europejskiej, 

7) organizowania konsultacji i szkoleń, celem podniesienia sprawności funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, 

8) udostępnienia lokalu na spotkania organizacji i spotkania otwarte. 

4. Przekazanie środków na realizację danego zadania odbywa się na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Wójtem, a organizacją pozarządową, przyjmującą jego wykonanie. 

5. Zlecanie zadań następuje w drodze konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny 

tryb zlecania. 

6. Konkurs ofert może być przeprowadzony przez Gminę z urzędu lub na wniosek (ofertę) 

złożony przez właściwą organizację. 



7. Otwarty konkurs ogłasza się : 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna, 

3) na stronie internetowej Gminy Pleśna.   

 

V. Priorytetowe zadania publiczne  

Ustala się priorytetowe zadania publiczne, które przewidziane są do realizacji w 2014 roku. 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu rekreacji i turystyki. Zadanie realizowane 

będzie poprzez: 

1) prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy, 

2) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (np. mityngi lekkoatletyczne, „Bieg 

Zwycięzców”, „Niepodległościowy Rajd Kolarski Wojnicz-Łowczówek”, 

„Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla szkół podstawowych”, Noworoczny Halowy 

Turniej Piłki Nożnej, Memoriał Piłkarski im. Jacka Gąciarza,), 

3) propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców – organizowanie 

festynów promujących zdrowy styl życia, 

4) rozwój turystyki pieszej wśród młodzieży. 

Gmina będzie ponosić koszty związane z: 

a) wynagrodzeniem trenerów i pracowników obsługi, 

b) przygotowaniem obiektu sportowego do prowadzenia imprez, 

c) zabezpieczeniem napojów i posiłków regeneracyjnych dla dzieci i młodzieży podczas  

zawodów, 

d) kosztami przejazdów na zawody sportowe, 

e) badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem dzieci i młodzieży, zgłoszeniem dzieci  

i młodzieży do udziału w imprezach sportowych, wynajem sali do treningów  

i zawodów, 

f) wyposażenie apteczki w części odpowiadającej ilości zajęć z dziećmi i młodzieżą, 

g) organizacją imprez rekreacyjno- ruchowych dla dzieci i młodzieży, festynów 

rodzinnych promujących zdrowy styl życia, 

h) zwrotem kosztów przejazdów sędziów na organizowane zawody. 

 

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

1) wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy,  

2) promowanie dorobku kulturowego i walorów turystycznych Gminy Pleśna.    



Gmina będzie ponosić koszty związane z : 

a) organizacją warsztatów, wynagrodzeniem prowadzącego, zakupem materiałów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć, 

 b) przejazdami na imprezy i uroczystości ponad gminne. 

 

VI. Okres realizacji programu 

Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 

roku. 

VII. Sposób realizacji programu 

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są: 

1) Wójt Gminy Pleśna w zakresie realizacji założeń powyższego programu, 

przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy, 

2) Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Gminy Pleśna w zakresie bieżącej 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na: 

a) przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację 

zadań finansowanych ze środków Gminy, 

b) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

d) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji 

dotyczących współpracy z organizacjami. 

2. Ze strony organizacji w realizacji postanowień programu uczestniczą wszystkie 

organizacje zainteresowane współpracą z gminą. 

 

VIII. Wysokość środków planowanych na realizację programu 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w 2014 

roku wynosi 5 000 zł.  

 

 

 



IX. Sposób oceny realizacji programu 

1. Miernikiem efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące 

w szczególności: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

2) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji, 

3) liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach 

środków finansowych przekazywanych organizacjom przez Gminę, 

4) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych w podziale na 

odbiorców pośrednich i bezpośrednich,  

5) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje, 

6) wysokość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizacje 

zadań publicznych, 

7) wysokość kwot udzielonych dotacji. 

2. Wymienione wyżej wskaźniki posłużą przy tworzeniu sprawozdania z realizacji 

programu, które Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia 

2015 roku. 

 

X. Informacja o tworzeniu programu oraz o przebiegu konsultacji 

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego tworzony jest na bazie projektu, który jest konsultowany 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2. Zasady konsultacji określa Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 

stycznia 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

3. Konsultacje programu współpracy przebiegać będą w następujący sposób:  

1) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Pleśna projektu Programu oraz informacji o możliwości 

składania uwag i wniosków dotyczących projektu Programu, telefoniczne bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej,  

http://www.plesna.pl/


2) przygotowanie przez Referat Organizacyjno - Administracyjny zestawienia uwag  

i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,  

3) sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji jest zamieszczone na stronie 

internetowej Gminy Pleśna. (załącznikiem do sprawozdania są uwagi i propozycje do 

Programu przekazane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych). 

4) wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy. 

 

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert 

 

1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) przedstawiciele organu wykonawczego gminy – trzy osoby 

2) reprezentant wskazany przez organizacje, z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje biorące udział w konkursie. 

3. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym , osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy.  

4. Członkowie komisji przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia składają pisemne 

oświadczenia o nie podleganiu wyłączeniu, zgodnie z przepisami określonymi w art. 15 

ust.2d i ust 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 

6. Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi jej przewodniczący. 

7. Do ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej 

członków. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez 

organizacje w przypadkach wymienionych w art. 15 ust 2d ustawy. 

8. Komisja konkursowa rozpatruje każdą ofertę pod względem formalnym. W przypadku, 

gdy do wniosku nie dołączono dokumentów wymaganych w postępowaniu konkursowym 

przewodniczący komisji konkursowej wzywa pisemnie oferentów do uzupełniania 

dokumentacji w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.  

9. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym: 

1) ocenia zgodność oferty z przedmiotem ogłoszonego konkursu, 

2) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację, 



3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania, 

4) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania, 

5) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, 

których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne, 

6) uwzględnia planowany przez organizację udział środków własnych lub środków 

pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,  

7) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym 

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 

8) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku 

organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc 

pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 

środków. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół, który przewodniczący przedstawia Wójtowi 

Gminy.  

11. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwot 

przyznanych dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia. 

12. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż w złożonej  

w ofercie, konieczne jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.  

13. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

14. Wyniki konkursu ofert podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pleśna, zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej Gminy www.plesna.pl. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu współpracy Gminy 

Pleśna z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, 

mogą być zgłaszane Radzie Gminy Pleśna lub Wójtowi Gminy Pleśna. 

2. Organizacja w okresie otrzymania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich 

materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez 

Gminę Pleśna.   

Przewodniczący Rady 

 Ryszard Stankowski 

 

http://www.plesna.pl/

