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P R O G R A M    W S P Ó Ł P R A C Y

Gminy  Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2015



Wstęp

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa
demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Istotne
znaczenie dla ich funkcjonowania  ma wymiana  doświadczeń między organizacjami, oraz
współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w tym z samorządem gminnym.

O dofinansowanie z budżetu gminy będą mogły  ubiegać się organizacje, które spełniają
wymogi określone  w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami
pozarządowymi na 2015 rok jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,

c) aktywizacja społeczności lokalnej,
d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

e) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
f) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań

publicznych.

I. Informacje ogólne
Ilekroć w Programie współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2015 jest mowa o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014, nr 1118);
b) programie współpracy – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Stawiguda z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015;

c) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.);

d) „środkach publicznych” – rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w ustawie
o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy;

e) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie;

f) gminie – rozumie się przez to Gminę Stawiguda;
g) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Stawigudzie;



h) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Organy i jednostki realizujące program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Za przebieg programu współpracy zgodnie z jego założeniami ze strony Gminy Stawiguda
odpowiadają:

· Rada Gminy i jej Komisje – w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi, utrzymywania kontaktów z liderami organizacji
pozarządowych (zapraszanie na posiedzenia Komisji stosownie do omawianych
materiałów).

· Wójt – w zakresie  wyznaczenia referatu/pracownika   do współpracy z  organizacjami
pozarządowymi, dysponowania  środkami wydzielonymi w budżecie gminy na współpracę
z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

· Referat Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Stawigudzie – za ścisłą
współpracę z organizacjami pozarządowymi i jednostkami gminy  w zakresie spraw
dotyczących opiniowania zadań wydzielanych  do realizacji przez organizacje pozarządowe
do projektu budżetu gminy, opiniowanie składanych ofert przez organizacje  pozarządowe
w otwartym konkursie, utrzymania  bieżących  kontaktów pomiędzy  samorządem i
sektorem  pozarządowym,  opiniowania wniosków pochodzących  od organizacji  oraz
doradztwa władzom gminy  w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.

· Referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy  - w zakresie  bieżącej współpracy z
organizacjami pozarządowymi.

· Jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy - w zakresie  zadań będących
przedmiotem ich działalności.

III. Zasady i kierunki współpracy  z organizacjami pozarządowymi  w roku 2015

1. Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Gmina Stawiguda realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Współpraca ta może się odbywać w szczególnych formach:
a) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach

określonych w ustawie,
b) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym z

funduszy unijnych,
c) udziału organizacji pozarządowych  w działaniach programowych samorządu,
d) bezpłatne użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i

budynków oraz udostępniania lokalu i sprzętu,
e) promocji działalności organizacji pozarządowych w mediach oraz na stronie

internetowej Gminy Stawiguda poprzez umieszczanie uzgodnionych informacji
f) regularne organizowanie otwartych spotkań pomiędzy organizacjami, a

przedstawicielami samorządu;
g) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne

organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na
rzecz społeczności lokalnej);



h) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom, np. w
przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;

i) bieżąca wymiana informacji między gminą, a organizacjami;
j) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań

służących zaspokojeniu potrzeb;
k) utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego na wniosek organizacji pozarządowej
l) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w

celu zharmonizowania tych kierunków
m) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub

realizowanych zadaniach sfery publicznej
n) informowanie społeczeństwa o udziale organizacji pozarządowych w pracach na rzecz

gminy w lokalnych gazetach, publikacjach, tablicach informacyjnych
o) regularne organizowanie otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a

przedstawicielami samorządu.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może mieć formy:

a) powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji, lub

b) wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. Wspieranie oraz powierzanie, o którym mowa w ust. 2 odbywa się po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
5. Powołanie komisji konkursowej, zasady przeprowadzania konkursów, a w szczególności

tryb oceny ofert i kontroli wykonania zadań publicznych zlecanych do realizacji
organizacjom pozarządowym określa Wójt Gminy Stawiguda w drodze Zarządzenia.

6. Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i podmioty
przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.

7. Gmina Stawiguda w roku 2015 będzie w szczególności wspierała organizacje w realizacji
następujących zadań:

a) promocja gminy;
b) wypoczynek dzieci i młodzieży;

c) pomoc materialna dla uczniów i studentów;
d) organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży;

e) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i
wystaw;

f) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

g) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu
h) wspieranie rozwoju turystyki oraz ochrony walorów przyrodniczych Gminy, w tym w

zakresie edukacji ekologicznej
8. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i

podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta Gminy Stawiguda, po akceptacji ich
przez Radę Gminy w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



9. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

9.1. Władze gminy będą pomagały organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków z
innych źródeł finansowania niż budżet gminy. W 2015 roku wsparcie samorządu dotyczyć
będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
9.2. Pomoc gminy Stawiguda obejmować będzie w miarę możliwości:

a) zapewnianie dostępu do informacji o potencjalnych źródłach finansowania, ciekawych
programach i zasadach udzielania dotacji poprzez umieszczanie materiałów na stronie
internetowej,

b) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,

c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych.

IV. Warunki ubiegania się o dotację z budżetu Gminy
1. Zadania do wykonania organizacjom pozarządowym zlecane będą w oparciu o ustawy:

- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- o finansach  publicznych

- oraz  na podstawie  przepisów wykonawczych do tych ustaw wg następujących
kryteriów:

a) z budżetu  gminy mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z
realizacją zadań własnych gminy

b) prawo ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

c) szczegółowy wykaz zadań oraz wydzielone środki finansowe na ten cel określone
zostaną w uchwale budżetowej na rok 2015

d) postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie otwartego konkursu
ofert w oparciu o zasadę powszechności, jawności, uczciwej konkurencji

e) podmiot wnioskujący o przyznanie środków  publicznych na realizację
wyodrębnionego zadania, powinien przedstawiać ofertę wykonania zadania z
zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą wykonanie zadania w  sposób
efektywny, oszczędny i terminowy.

f) warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania
oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej
umowy z wnioskodawcą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru
oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 Nr 25,
poz. 26).

g) podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w Sekretariacie Urzędu  Gminy w
Stawigudzie

h) publicznego otwarcia ofert dokonuje  wyznaczona przez Wójta  komisja. Przy
otwarciu ofert  mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.



i) zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i
otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

j) w trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji, Wójt lub
wyznaczeni przez niego pracownicy obowiązani są do dokonywania okresowej
kontroli wykonania zadania w zakresie  zgodności  z umową , celowości
ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.

k) podmiot wykonujący zlecone zadania udostępnia kontrolującemu  wszelką
dokumentację związaną z jego realizacją.

l) sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy
sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Postanowienia końcowe
1. Wójt przedstawia Radzie Gminy  informację o udzielonych  dotacjach  oraz  o stopniu ich

wykorzystania w rocznym  sprawozdaniu z wykonania budżetu.
2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy gminy

Stawiguda z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok mogą być składane Radzie Gminy
za pośrednictwem Wójta Gminy.


