
                                                                                                                            Załącznik 

                                                                                                                            do Uchwały Nr       / 2013 

                                                                                                                            Rady Gminy Pleśna  

                                                                                                                           z dnia    
 Program współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok  

 
 

I. Wstęp  

 

1. Program 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. Nr 96, poz. 

873, z późniejszymi zmianami), 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 2014roku. 

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

suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.  

 

II. Formy współpracy. 

 

Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest ich działalność pożytku 

publicznego w zakresie wykonania zadań Gminy. Współpraca ta może przybierać następujące 

formy: 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, 

poprzez: 

a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy 

Pleśna  

b) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub 

realizowanych w 2014 roku zadaniach sfery publicznej 

2. Wspieranie lub powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów ich realizacji w 

kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2014 



3. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.  

 

III. Podmioty programu współpracy 

 

1. Organizacjami, z którymi współpracuje Samorząd Gminy Pleśna są: 

 Stowarzyszenia 

a) Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Koło Terenowe w Pleśnej 

b) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lichwinie 

c) Polski Związek Wędkarski Koło Wędkarskie nr 22 Pleśna CERTA  

d) Stowarzyszenie Dolina Czereśni 

 

      1.2.Kluby Sportowe  

                 a) Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Pleśna 

                 b) Ludowy Klub Sportowy „Świebodzin” w Świebodzinie 

                 c) Klub Sportowy „KS Rzuchowa” w Rzuchowej  

                 d) Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Janowicach   

                 e) Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Lichwinie 

                 f) Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w Pleśnej 

                 g) Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Rzuchowej 

 

       1.3 . Organizacje działające w ramach związków wyznaniowych (np. parafie,            

                                grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze) 

a) oddział „Caritas” przy Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Pleśnej  

b) oddział  „Caritas” przy Parafii p.w. Ducha Świętego w Rzuchowej 

c) oddział „Caritas” przy Parafii p.w.  Świętego Maksymiliana Marii Kolbe 

w Świebodzinie 

d) oddział „Caritas” przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Matki Bożej w 

Szczepanowicach  

e) oddział „Caritas” przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Janowicach 

f) oddział „Caritas” przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w 

Lichwinie 



 

       1.4. Ochotnicze Straże Pożarne ( w zakresie nie objętym utrzymaniem                                                         

gotowości bojowej) : 

                             a) Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach 

                             b) Ochotnicza Straż Pożarna w Lichwinie 

                             c) Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowej 

                             d) Ochotnicza Straż Pożarna w Pleśnej 

                             e) Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepanowicach 

                             f) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubince 

       1.5. Związek rolników, kół i organizacji rolniczych- Koło Gospodyń Wiejskich. 

 

2. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pleśna ( bez względu na siedzibę), 

nie działających w celu osiągnięcia zysku. 

 

IV. Przedmiot współpracy. 

 

Przedmiotem współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań publicznych w sferze:   

a) sportu, rekreacji, kultury fizycznej i turystyki 

b) profilaktyki i ochrony zdrowia 

c) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

d) promocji gminy 

 

V.  Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł. 

 

1. Samorząd Gminy Pleśna będzie pomagał 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 gminy. Dotyczyć 

to będzie w szczególności pozyskiwania środków pomocowych z Unii 

Europejskiej. 

2. Pomoc gminy obejmować będzie w miarę możliwości: 



1. Informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania 

dotacji 

2. Opiniowanie wniosków o dotację ze źródeł zewnętrznych 

3. Promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł 

zewnętrznych 

4. Współfinansowanie projektów, których realizacja związana będzie z 

pozyskaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

 

VI. Zlecania realizacji zadań publicznych. 

 

1. Wspieranie bądź powierzanie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który ogłasza Wójt Gminy Pleśna z 21 dniowym 

wyprzedzeniem. 

2. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym Wójt Gminy Pleśna opublikuje informację o nim: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej 

b) w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna na tablicy ogłoszeń 

c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Pleśna 

 

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

wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Ocena i wybór 

najkorzystniejszej oferty powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Wójta 

Gminy Pleśna. 

4. Wyniki konkursu ofert podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pleśna oraz umieszczenie na  stronie 

internetowej:  www plesna.pl 

5. Realizację Programu Współpracy koordynuje Wójt Gminy Pleśna. 

 

 

VII. Harmonogram działań na 2014 rok. 

 

Wykaz zadań publicznych, których realizacje zamierza wspierać lub powierzyć organizacjom 

samorząd Gminy Pleśna w 2014 roku przedstawia się następująco: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu rekreacji i turystyki: 



 

1) Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy. 

2) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ( np. mityngi lekkoatletyczne, 

organizacja imprez pod nazwą „Bieg Zwycięzców”, Niepodległościowy Rajd Kolarski 

Wojnicz-Łowczówek”, piłkarski turniej „Mikołajkowy”, noworoczny halowy turniej 

piłki nożnej, Organizacja Memoriału imieniem Jacka Gąciarza, organizowanie imprez 

w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego ). 

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 

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

zawodów 

e) kosztami przejazdów na zawody sportowe 

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

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

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

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

        rodzinnych promujących zdrowy styl życia 

      i) zwrotem kosztów przejazdów (delegacji) sędziów na organizowane zawody 

      j)  konsultacją sportową oraz udziałem w szkoleniach teoretyczno-praktycznych  

 

 

 

2. Profilaktyka i ochrona zdrowia 

   1) wspieranie działań na rzecz profilaktyki w ochronie zdrowia  

   2) wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. 

 

3. 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  

             

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

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

Pleśna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2014 rok, 

podmioty te mogą zgłaszać 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 Samorząd Gminy Pleśna.   

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                                                      Ryszard Stankowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  



                                                             Uchwała Nr XXII/       2013 

                                                                 Rady Gminy Pleśna 

                                                                 z dnia              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. Dz 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r  Nr 

234  poz. 1536 z późn. zm.), Rada Gminy Pleśna uchwala co następuje: 

                                                                § 1 

 

Uchwala się roczny program współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 którego treść 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

                                                              § 2 

Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Gminy Pleśna w uchwale 

budżetowej. 

                                                              §3               

Wójt Gminy Pleśna określa formy zlecania zadań publicznych oraz wysokość środków na 

poszczególne zadania.  

                                                               § 4                                                             

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna. 

 

                                                                § 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                        Ryszard Stankowski  


