
                                                                                                             

Uchwała Nr ………… 2017  

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

z dnia  ..... listopada 2017 roku 

 
 

w sprawie: uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca                      
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy                        
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy        
z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                              
(t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.), Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala co 
następuje: 

 
 

§ 1. 
 

Uchwala się roczny „Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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I. Wstęp 
 

Społeczność lokalna poprzez swój aktywny udział w tworzeniu i realizacji polityki społecznej oraz 
współpracę z władzami samorządowymi w istotny sposób przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
gminy, odpowiada za jej przyszłość i budowę obywatelskiego społeczeństwa. Potrzeby mieszkańców 
gminy można więc w sposób efektywny zaspakajać wspólnym wysiłkiem samorządu oraz ludzi 
aktywnych, odpowiedzialnych za sprawy społeczne swojego środowiska, działających na rzecz 
społeczności w ramach lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego. 

Organizacje pozarządowe są trzecim sektorem, obok publicznego i prywatnego, działającym na 
rzecz dobra publicznego i obywateli, zrzeszają, integrują i aktywizują lokalną społeczność. 
Działając na rzecz środowiska stanowią niejako uzupełnienie działań podejmowanych przez 

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego został przygotowany 
na kolejny, 2018 rok. Służyć będzie realizacji polityki społecznej                                i budowaniu 
obywatelskiej postawy społecznej mieszkańców  Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

 

II. Postanowienia ogólne 
 

1. Ilekroć w tekście  jest mowa o: 
Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca                   z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy                  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Gminie – rozumie się przez to Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wraz z jednostkami 
organizacyjnymi. 

Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

Komórce organizacyjnej – rozumie się przez to referaty i samodzielne stanowiska urzędu 
gminy i jednostek organizacyjnych. 

Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność statutową w sferze pożytku 
publicznego określonego w ustawie na rzecz gminy. 

Dotacji –  rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, z późn. zm.). 
 
Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2                  i 
w art. 13 ustawy. 
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Trybie pozakonkursowym należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznym 
organizacjom  pozarządowym poza konkursem ofert, określonym w art. 19a ustawy. 
 
Ofercie – rozumie się przez to ofertę o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.            o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Komisji – rozumie się przez to komisje konkursową powołaną na podstawie art. 15, ust. 2a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie do 
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert. 
 
Zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie publiczne wymienione w art. 4 ustawy z dnia       24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
2. Wyżej użyte definicje mają zastosowanie do Zarządzeń Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

wydanych na podstawie Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie przyjęcia  i 
realizacji programu. 

III. Cel główny i cele szczegółowe Programu 
 

1. Niniejszy Program dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz 
mieszkańcami w ramach inicjatywy lokalnej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych. 
 Celem głównym Programu jest więc dążenie do harmonijnej i  partnerskiej współpracy między Gminą 
i organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań służących w pełni zaspakajaniu potrzeb 
mieszkańców gminy . 

2. Celami szczegółowymi programu są : 
 

a) upowszechnienie modelu wykonywania zadań publicznych Gminy poprzez włączenie do ich realizacji 
sektora obywatelskiego; 

b) określenie zasad współpracy pomiędzy samorządem gminy a sektorem pozarządowym oraz wyznaczenie 
jej obszarów: 

c) pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych, a przez to poprawę jakości życia mieszkańców Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca; 

d) współpraca sektora pozarządowego z mieszkańcami oraz wspieranie ich inicjatyw obywatelskich 
podejmowanych na rzecz wspólnego dobra; 

e)  umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i 
wspólnotę lokalną; 

f)   uczestnictwo mieszkańców w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych; 

g)   promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych poprzez ich popularyzowanie; 

h) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących i tworzenia nowych organizacji pozarządowych na 
terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca; 

i) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych. 
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3. Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie we wskazanych obszarach, 

przybierać będzie w pierwszej kolejności formy pozafinansowe. Planuje się 
uwzględnienie również form finansowych  na zasadach określonych ustawą. Warunkiem 
podjęcia  współpracy jest prowadzenie przez podmioty działalności statutowej na rzecz 
mieszkańców     i na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . 

IV. Zasady współpracy 
 

Zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, to: 

- pomocniczość – pomoc organizacjom  w zakresie  uzasadnionym potrzebą wspólnoty, 

- suwerenność  stron  - poszanowanie  autonomii, wzajemne propozycje i deklaracje, 

- partnerstwo – wola wzajemnego działania na zasadzie obopólnych korzyści  i osiąganiu 
wytyczonego celu, 

- efektywność – najlepsze efekty z danych nakładów ponoszonych w sposób celowy i 
oszczędny, 

- uczciwa konkurencja – zachowanie dobrych obyczajów, równe traktowanie podmiotów, 

- jawność – jawność procedur postępowania, udzielania dotacji i wykonania zadania. 

V. Przedmiotowy zakres współpracy i priorytetowe zadania publiczne 
 

1. Przedmiot współpracy obejmuje: 
 

- sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a które związane są 

   z realizacją zadań własnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 

- zadania wynikające ze Strategii Gminy Kocmyrzów-Luborzyca , 

- zadania dotyczące promocji gminy. 

 
2. W roku 2018 jako  priorytetowe definiuje się następujące zadania : 
 
- w  obszarze kultury,  sztuki i zachowania tradycji 
 
• wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych mających na celu szeroką promocję gminy lokalnie 
i w regionie,  służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury i sztuki, 
• wspieranie programów w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 
• wspieranie przedsięwzięć promujących lokalny, amatorski ruch artystyczny, 
• ochrona zabytków, miejsc pamięci i innych obiektów kultury materialnej 
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-  w obszarze polityki społecznej: 
 
• pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz innym zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, 
• opieka nad rodzinami dysfunkcyjnymi, 
• podejmowanie przedsięwzięć skierowanych do osób starszych, integrowanie środowisk                  z 
osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi, 
• rozwiązywanie problemów alkoholowych i  przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie    
i patologiom społecznym, 
• organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja czasu 
pozaszkolnego. 
 
-  w obszarze edukacji, oświaty i wychowania: 
• przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy w szkole, 
• bezpieczne uczestnictwo dzieci i młodzieży  w ruchu drogowym, 
• promowanie edukacji ekologicznej. 
 
- w obszarze kultury fizycznej i sportu : 
 
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez miejscowe LKS-y oraz wsród dzieci                         i 
młodzieży szkolnej, 
• prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych  i gimnazjum, 
• współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia. 
 
- w zakresie działalności na rzecz organizacji i podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego; 
 
 • wspomaganie instytucjonalne organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w 
art. 3, ust. 3 ustawy poprzez m.in.  wsparcie techniczne oraz udział w szkoleniach, forach                  i 
konferencjach tematycznie powiązanych z celami statutowymi organizacji. 

VI. Formy współpracy 

Gmina realizuje zadania we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność 
statutową w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy. Współpraca ta 

może się odbywać w dwóch formach : 
 

1.Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, które obejmują: 

  

1/ wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania      w 
celu ich skutecznej realizacji, 

2/ konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej tych organizacji, 
3/ angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć; 

4/  koordynowanie działań i realizację wspólnych przedsięwzięć i imprez; 
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5/ zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami 
pozarządowymi dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów; 
6/  podejmowanie inicjatyw integrujących osoby zajmujące się współpracą z organizacjami 
pozarządowymi na terenie gminy  wokół zadań ważnych dla regionu; 
7/  inicjowanie lub współorganizowanie konsultacji,  szkoleń, spotkań, konferencji podnoszących 
jakość pracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy; 
8/   udostępnianie lokalu komunalnego na spotkania organizacji, 
9/  informowanie o możliwościach pozyskiwania przez organizacje środków finansowych     z 
innych źródeł, 
10/  promowanie działalności organizacji pozarządowych zwłaszcza w dostępnych środkach 
przekazu gminy (BIP Gminy, strona internetowa, „Wiadomości lokalne”). 
 
2. Współpraca Gminy o charakterze finansowym może odbywać się w formach: 
 
1/  powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 
realizacji; 
2/  wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji; 
3/ zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa określonych w 
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 
3.Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest 
otwarty konkurs ofert. Inny tryb jest dopuszczalny wyłącznie             w przypadkach wskazanych 
przepisami ustawy. 

 

 
VII. Okres realizacji programu 

 
 Program będzie realizowany od 1 stycznia 2018 roku  do 31 grudnia  roku  2018 roku. 
 
 
 
 

VIII. Sposób realizacji Programu i postępowanie w sprawach 
o udzielenie dotacji 

 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania, 
określone w Programie, jako priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu Konkursu, chyba że 
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. 

2. Konkursy ogłaszane są i przeprowadzane przez Wójta w oparciu o przepisy Ustawy                   i 
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz na podstawie niniejszego Programu. 
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3. Wójt ogłasza Konkurs w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń i na stronie 
internetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

4. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21` dni od daty ukazania się ogłoszenia     o 
konkursie. 

5. Dotacje na wsparcie wybranych zadań o których mowa w rozdziale VI, pkt 2 ppkt 2 udzielane 
są maksymalnie na okres jednego roku budżetowego. 

6. Oferty złożone przez Organizacje podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem 
formalnym przez komórkę organizacyjną przygotowującą lub prowadzącą konkurs, w dalszym 
etapie podlegają ocenie merytorycznej przez powołaną Zarządzeniem  Wójta Komisję 
Konkursową. 

7. Zaopiniowane oferty komórka organizacyjna przedstawia Wójtowi, który dokonuje wyboru 
najkorzystniejszej oferty w terminie określonym w Konkursie. 

8. Wyniki Konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń i na stronie 
internetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

9. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 19 a  Ustawy na wniosek organizacji pozarządowej 
lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, Wójt może zlecić organizacji pozarządowej lub 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację 
zadania publicznego  o charakterze lokalnym lub regionalnym, po uznaniu celowości realizacji 
tego zadania przez organizację. 

10. Podstawą do realizacji  zadania publicznego jest podpisana przez strony umowa o wsparcie 
realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 

11. Organizacje są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych 
na realizację umowy. 

12. Organizacje, które uzyskały dotację zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji 
zleconego zadania publicznego. 

13. Sprawozdanie składa się w terminie określonym w umowie w jednostce odpowiedzialnej za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi lub przesyła pocztą. 

14. Wzory dokumentów związanych z realizacją Konkursów określone  są  w Rozporządzeniu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku  (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 1300) 

15. Środki finansowe pochodzące z dotacji przeznaczone są wyłącznie na wykonanie 
określonego zadania i nie mogą być wykorzystane na inne cele. 

 

IX. Wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu 
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 Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych wymienionych 
w par. V programu to kwota  141 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację Programu określona zostanie uchwałą budżetową na rok  2018. 

X. Sposób oceny realizacji Programu 
 

1.Monitoring nad prawidłową realizacją Programu współpracy powierza się właściwym 
merytorycznie komórkom i jednostkom organizacyjnym Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

2. Miernikami efektywności realizacji Programu będą informacje dotyczące : 

- liczby podmiotów Programu wyrażających wolę podjęcia się we współpracy z Gminą realizacji  
zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności (ilość ofert złożonych z własnej inicjatywy), 

- liczby zawartych umów z organizacjami, 

- liczby odbiorców ostatecznych realizowanych przez organizacje zadań publicznych, 

-  zgodność zrealizowanych zadań publicznych z założeniami programowymi. 

3. Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Programu sporządzi doradca ds. rozwoju  i pozyskiwania 
funduszy w oparciu o dane zebrane od  komórek i  jednostek organizacyjnych gminy. 

4.W terminie do dnia 31 maja 2019 roku Wójt złoży Radzie Gminy  sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy za rok 2018. 

XI. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 
 

1. Podstawą opracowania Programu jest Ustawa o działalności pożytku publicznego                      i 
o wolontariacie oraz przepisy niektórych innych ustaw oraz dotychczasowa współpraca 
pomiędzy organizacjami i Gminą. 
2. Projekt Programu przygotowuje doradca ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy                           z 
uwzględnieniem propozycji realizacji zadań własnych gminy uznanych za priorytetowe  przez 
komórki organizacyjne  i przedkłada go Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
3. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Program zostaje 
skierowany do konsultacji społecznych  poprzez upublicznienie na stronie internetowej urzędu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy z prośbą o wnoszenie uwag do projektu 
Programu przez zainteresowane podmioty. 
4. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Wójt w formie Zarządzenia, które określa podmiot     
i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia oraz komórkę organizacyjną 
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 
5. Zasady konsultacji Programu określa Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi          i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                  i 



9 

o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 
6. Wyniki konsultacji i proponowane zmiany w Programie Wójt przedkłada na posiedzenie  Rady 
Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu. 
7. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Programu współpracy zostanie on zamieszczony na stronie 
internetowej urzędu gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

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

 

1. Złożone oferty opiniuje specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa ds. zaopiniowania 
wniosków-ofert. 

2. Skład imienny Komisji konkursowej oraz regulamin pracy określa Wójt Gminy w formie 
Zarządzenia. 

3. W skład Komisji konkursowej wchodzą: 3 przedstawicieli Urzędu Gminy  oraz 1 osoba 
reprezentująca organizacje pozarządowe, z wyłączeniem  osób reprezentujących organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. 

4. W pracach Komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną 
wiedzę w zakresie dziedziny będącej przedmiotem Konkursu  zwane dalej ekspertami,  które 
powołuje do składu komisji Wójt Gminy. 

5. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który jest 
przekazywany, po zakończeniu jej prac Wójtowi Gminy w celu podjęcia decyzji   o wyborze 
najkorzystniejszych ofert i określenia kwot dotacji przyznanych organizacjom na realizację 
zadań publicznych. 

6.  Opinia Komisji konkursowej nie jest dla Wójta wiążąca. 

7.  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia. 

XIII. Postanowienia końcowe 
 

1.Zmiany Programu współpracy mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem zastosowanie mają przepisy Ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawy Kodeks cywilny, Ustawy o finansach publicznych 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


