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Załącznik do Uchwały Nr ....................... 

Rady Gminy Szczerców 

z dnia .............................................2017 r. 

 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Program współpracy Gminy Szczerców z organizacjami pozarządowymi zwany dalej 

„programem” jest elementem polityki społeczno – finansowej gminy. 

2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Szczerców z organizacjami 

pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i publicznego wolontariacie (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). 

3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku             

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Szczerców   

4) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Szczerców 

5) konkursie - należy rozumieć otwarty konkurs ofert 

6) programie - należy rozumieć „Program współpracy Gminy Szczerców z organizacjami 

pozarządowym na 2018 rok” 

II. Cele współpracy 

§ 2. 1. Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego        

w Gminie Szczerców poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną                

i organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Szczerców. 

2. Cele szczegółowe współpracy: 

1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności 

mieszkańców Gminy; 

2) coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na 

terenie Gminy; 
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3) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę 

zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy; 

4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych; 

5) podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych; 

6) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, 

powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich; 

7) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych 

III. Zasady współpracy 

§ 3. Program jest wyrazem polityki zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych możliwości 

działania organizacjom pozarządowym na terenie Gminy Szczerców opartej na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności. 

IV. Przedmiot współpracy 

§ 4. 1. Przedmiotem współpracy Gminy Szczerców z organizacjami pozarządowymi są: 

1) ustawowe zadania własne Gminy; 

2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy; 

3) zadania dotyczące promocji Gminy; 

4) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców Gminy potrzeb i tworzenie 

systemowych rozwiązań problemów społecznych; 

5) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

2. Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej w 

poszczególnych obszarach przedstawione zostały w § 5 i § 6 programu. 

V. Formy współpracy  

§ 5. 1. Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 obejmuje wsparcie 

finansowe w szczególności poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie: 

1) powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

2) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

3) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy 
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4) zawierania umów o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczerców. 

2. Gmina Szczerców będzie wspierać organizacje pozarządowe także poprzez różnorodne 

formy współpracy o charakterze niefinansowym. Formy te obejmują w szczególności: 

1) w miarę posiadanych możliwości udostępnienie nieodpłatnie lokali organizacjom 

pozarządowym na prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

2) współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet Gminy, 

w tym informowanie organizacji pozarządowych o potencjalnych źródłach 

finansowania; 

3) uczestnictwo we wspólnych spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy w 

Szczercowie lub organizacje pozarządowe mających na celu wypracowanie 

wspólnych przedsięwzięć; 

4) promowanie przez samorząd Gminy działalności organizacji pozarządowych i pomocy 

w tworzeniu jej dobrego wizerunku. 

5) aktualizacja danych na stronie internetowej w dziale: Organizacje Pozarządowe oraz 

umieszczanie artykułów w lokalnej prasie. 

6) zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, 

7) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z samorządem, które 

ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł. 

VI. Priorytety w realizacji zadań publicznych 

§ 6. 1. Ustala się na 2018 rok zadania priorytetowe Gminy Szczerców, które mogą być 

zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym: 

1) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i harcerstwa: 

a) organizacja szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, 

b) organizacja zawodów, kursów, seminariów i obozów sportowych, harcerskich dla 

młodzieży, 

c) propagowanie form aktywnego wypoczynku. 

d) organizacja zajęć sportowych w charakterze ciągłym. 

2) Zadania z zakresu kultury: 

a) organizacja uroczystości poświęconych ukazywaniu tradycji, obyczajów Gminy 

Szczerców, 

b) organizacja festiwali, festynów, koncertów i konkursów, 

c) organizacja przedsięwzięć promujących Gminę Szczerców. 

d) warsztaty 
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3) Zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: 

a) zadania będą realizowane w oparciu o Gminny Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i program przeciwdziałania Narkomanii, poprzez organizację obozów, 

kolonii i innych form profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą. 

4) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu  

społecznemu. 

5) ochrony i promocji zdrowia. 

2. Uszczegółowienia zadań wymienionych w ust. 1 Wójt Gminy określi w ogłoszeniu 

otwartego konkursu ofert. 

VII. Okres realizacji programu 

§ 7. „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018” obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

VIII. Sposób realizacji programu 

§ 8. Podmioty realizujące program: 

1. Ze strony Gminy Szczerców program realizuje: 

1) Rada Gminy Szczerców w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej 

Gminy, 

2) Wójt Gminy Szczerców w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania 

dotacji celowych i innych form pomocy, 

3) Odpowiednie referaty Urzędu Gminy w Szczercowie w zakresie bieżącej współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji. 

2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje 

pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Szczerców lub działające na rzecz jej 

mieszkańców, a w szczególności stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej. 

IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

§ 9. 1. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w § 6 

ust. 1 pkt 1 – 5 wynosi ...........................................  zł. 

2. Dofinansowanie w formie dotacji celowych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, 

chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

3. Tryb przyznawania dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli i oceny wykonania 

zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym określa ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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X. Sposób oceny realizacji programu 

§ 10. 1. Gmina Szczerców w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy sprawuje kontrolę prawidłowości 

wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizacje celu środków 

finansowych. 

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy Szczerców może badać 

dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 

prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest 

zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie 

określonym przez sprawdzającego. 

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Szczerców 

zarówno siedzibach jednostek, którym wskazano realizacje zadania jak i w miejscach ich 

realizacji. 

2. Nie później niż do dnia 31 maja 2019r. Wójt Gminy Szczerców przedłoży organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu za rok 

2018. 

XI. Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji 

§ 11. 1. Program współpracy Gminy Szczerców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. utworzony został na 

bazie projektu programu, który to konsultowany był z mieszkańcami, a także organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy funkcjonującymi na 

terenie Gminy. 

Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szczerców, w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy: www.szczercow.pl. 

Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać, nie później niż 7 dni po umieszczeniu 

projektu na stronie internetowej Gminy, osobiście w Urzędzie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres organizacje@szczercow.org lub tradycyjnej. Wszelkie sugestie są 

analizowane i w miarę możliwości uwzględniane. 

2. Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Szczerców a organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w 

ustawie odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów.  

 

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

w otwartych konkursach ofert. 

http://www.szczercow.pl/
mailto:organizacje@szczercow.org


 6 

§ 12. 1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta 

Gminy Szczerców, niezwłocznie po złożeniu ofert. 

W skład komisji wchodzą: 

1) Przedstawiciele organu wykonawczego, 

2) Reprezentant organizacji pozarządowej, niebiorącej udział w danym konkursie w 

przypadku jego zgłoszenia. 

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

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 

dotyczy. 

2. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie 

konkursowym oraz innym trybie, przewidzianym ustawą, dokonuje ich oceny i kwalifikacji. 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

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

zakresu rzeczowego; 

3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 

4) ocenia proponowany sposób i jakość wykonania i kwalifikacje osób przy udziale, 

których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; 

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych 

źródeł na realizację zadania publicznego; 

6) uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i 

pracę społeczną członków; 

3. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Gminę wsparcia dla organizacji 

pozarządowych jest działalność na rzecz Gminy Szczerców i jej mieszkańców. 

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Szczerców, które zaspakajają ich ważne 

potrzeby 

4. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, 

stronie internetowej Gminy Szczerców.  
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§ 13. 1. Tworzy się Gminny Bank Informacji, który gromadzi, przechowuje i udostępnia 

informacje dotyczące organizacji pozarządowych na terenie Gminy Szczerców, dotyczące 

struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania. 

2. Prowadzenie Gminnego Banku Informacji sprzyja współpracy Gminy Szczerców z 

organizacjami pozarządowymi na szczeblu samorządowym. 

3. Organizacje pozarządowe wyrażające wolę współpracy z Gminą Szczerców w zakresie 

odpowiadającym zadaniom publicznym, zgłaszają się do Gminnego Banku Informacji celem 

dokonania rejestracji. W tym celu składają następujące dokumenty: 

1) kwestionariusz Gminnego Banku Informacji, zawierający dane dotyczące 

organizacji  

2) aktualny odpis odpowiedniego rejestru; 

3) statut organizacji; 

4) oświadczenie obejmujące zgodę, organizacji na udostępnienie jej danych wszystkim 

zainteresowanym a także na stronach internetowych: BIP, strona Gminy Szczerców; 

5) zobowiązanie do aktualizowania zgłoszonych danych. 

 


