
UCHWA A NR XLI/469/2014 RADY GMINY GI YCKO 
Z DNIA 27 PA DZIERNIKA 2014 ROKU 

 
 

w sprawie uchwalenia programu wspó pracy z organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i 
wolontariacie na 2015 rok. 
 
 
Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 19 i art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz dzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  594  ze  zmianami)  w  zwi zku  
z art. 5a, ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) Rada Gminy uchwala,  
co nast puje: 

 
 

§ 1 
Uchwala si  Program Wspó pracy Gminy Gi ycko z organizacjami pozarz dowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok, którego tre  stanowi 
za cznik do niniejszej uchwa y. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Gi ycko. 
 

§ 3 
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia. 
 

Przewodnicz ca Rady Gminy Gi ycko Ewa Raczkowska  
 
 
Uzasadnienie: 
Na podstawie art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) organy administracji 
publicznej prowadz  dzia alno  w sferze zada  publicznych, o której mowa w art. 4, we 
wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3, 
prowadz cymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu dzia ania organów administracji 
publicznej, dzia alno  po ytku publicznego w zakresie odpowiadaj cym zadaniom tych 
organów. Zgodnie z art. 5a, ust. 1 organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego 
uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3, ust. 3, przeprowadzonych w sposób okre lony w art. 5, ust. 5, roczny program 
wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3. 
Roczny program wspó pracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzaj cego 
okres obowi zywania programu. 
 
 
 
 
 

                                                          
 



Za cznik do Uchwa y Nr XLI/469/2014 
                                          Rady Gminy Gi ycko  

                                               z dnia 27 pa dziernika 2014 roku 
 

  
PROGRAM WSPÓ PRACY GMINY GI YCKO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI I INNYMI 
UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK 

 

I. Wst p 

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie okre la sfer  zada  
publicznych, w których organy administracji publicznej, w tym samorz d gminy powinny 
wspó pracowa  z organizacjami pozarz dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. 
Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi jest 
jedn  ze sk adowych efektywnego zarz dzania gmin . Nie jest ono mo liwe bez wspó udzia u 
i akceptacji ze strony obywateli. Organizacje pozarz dowe pe ni  istotn  rol  w yciu 
publicznym naszego spo ecze stwa przyczyniaj c si  do pe niejszego zaspokajania potrzeb 
wspólnoty, a tak e do wzrostu poczucia odpowiedzialno ci za przysz  gminy. Silne 
organizacje pozarz dowe s  efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku 
pracy, dialogu spo ecznego, a tak e pobudzaj  aktywno  i zaanga owanie mieszka ców 
gminy. Zasady wspó dzia ania w adz samorz dowych z przedstawicielami lokalnych 
organizacji obywatelskich okre la Program Wspó pracy Gminy Gi ycko z organizacjami 
pozarz dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 r., którego g ównym celem jest 
kszta towanie adu spo ecznego w rodowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa 
mi dzy administracj  publiczn  a tymi organizacjami.  

 
II. Postanowienia ogólne: 

1. Ilekro  w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Ustawie – nale y przez to rozumie  ustaw  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci 
po ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z pó niejszymi 
zmianami); 

2) Programie – nale y przez to rozumie  Program Wspó pracy Gminy Gi ycko z 
organizacjami pozarz dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok; 

3) Organizacji pozarz dowej – nale y przez to rozumie  jednostki organizacyjne, o których 
mowa w art. 3, ust. 2 i 3 ustawy; 

4) Gminie – nale y przez to rozumie  Gmin  Gi ycko. 

 
2. Celem g ównym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zada  w asnych 
gminy wynikaj cych z przepisów prawa, poprzez w czenie organizacji pozarz dowych w 
realizacj  tych zada . 



3. Celami szczegó owymi Programu s : 

1) umocnienie lokalnych dzia , stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 
funkcjonuj cych na rzecz spo eczno ci lokalnych; 

2) zwi kszenie wp ywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spo ecznej w gminie; 

3) poprawa jako ci ycia, poprzez pe niejsze zaspokajanie potrzeb spo ecznych; 

4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmuj cej swym zakresem sfer  zada  
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy; 

5) udzia  zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu wspó pracy; 

6) otwarcie na innowacyjno , konkurencyjno  poprzez umo liwienie organizacjom 
pozarz dowym indywidualnego wyst pienia z ofert  realizacji projektów konkretnych zada  
publicznych, które obecnie prowadzone s  przez samorz d. 

 
III. Zasady wspó pracy i sposób realizacji programu: 

1. Podstawowym kryterium decyduj cym o podj ciu wspó pracy z organizacjami 
pozarz dowymi jest prowadzenie przez nie dzia alno ci na terenie gminy Gi ycko lub na 
rzecz jej mieszka ców. 

2. Wspó praca, o której mowa opiera  si  b dzie na zasadach pomocniczo ci, suwerenno ci 
stron, partnerstwa, efektywno ci i uczciwej konkurencji oraz jawno ci. 

3. Cele zawarte w Programie Wspó pracy powinny by  realizowane przez równy dost p do 
informacji oraz wzajemne informowanie si  o planowanych kierunkach dzia alno ci i 
wspó dzia aniu w celu zharmonizowania tych kierunków. 

4. Zlecanie realizacji zada  publicznych organizacjom pozarz dowym odbywa si  po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, og aszanego i przeprowadzanego zgodnie z 
przepisami ustawy, chyba, e przepisy odr bne przewiduj  odr bny tryb zlecania zada . 

5. Realizatorami programu s : 

Ze strony Gminy Gi ycko: 

1) Rada Gminy – w zakresie uchwalania rocznego Programu Wspó pracy z organizacjami 
pozarz dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, wys uchania sprawozdania Wójta, o 
którym mowa w pkt VI, ppkt. 5; 

2) Wójt – w zakresie wyznaczania pracownika do wspó pracy z organizacjami 
pozarz dowymi, dysponowania rodkami wydzielonymi w bud ecie Gminy na wspó prac  z 
organizacjami pozarz dowymi, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, powo ywanie komisji 
konkursowej, o której mowa w pkt. VII; 

3) Referaty i samodzielne stanowiska Urz du Gminy – w zakresie bie cej wspó pracy z 
organizacjami pozarz dowymi; 



Organizacje pozarz dowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, a w szczególno ci: 

1) stowarzyszenia, 

2) fundacje, 

3) osoby prawne, jednostki organizacyjne ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, 

4) stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego. 

 
IV. Formy wspó pracy: 

1. Wspó dzia anie gminy Gi ycko z organizacjami pozarz dowymi obejmuje wspó prac  o 
charakterze finansowym i pozafinansowym. 

2. Wspó praca finansowa polega na zlecaniu realizacji zada  gminy Gi ycko organizacjom 
pozarz dowym poprzez: 

1) powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego 
realizacj ; 

2) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na cz ciowe 
dofinansowanie jego realizacji. 

3. Wspó praca pozafinansowa realizowana b dzie w szczególno ci poprzez: 

1) wzajemne informowanie si  o planowanych kierunkach dzia alno ci; 

2) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci 
statutowej organizacji; 

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotycz cych sfery zada  publicznych 
po ytku publicznego z radami dzia alno ci po ytku publicznego, w przypadku ich utworzenia 
przez w ciwe jednostki samorz du terytorialnego; 

4) tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym z onych z 
przedstawicieli organizacji, podmiotów z art. 3, ust. 3 ustawy i przedstawicieli administracji; 

5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okre lonych w ustawie; 

6) umowy partnerstwa okre lone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z pó niejszymi zmianami). 

 

V. Przedmiotowy zakres wspó pracy i priorytetowe zadania publiczne: 

1. Przedmiot Wspó pracy obejmuje sfer  zada  publicznych, o których mowa w art. 4, ust. 1 
ustawy, które zwi zane s  z realizacj  zada  w asnych gminy. 

 



2. Zadaniami priorytetowymi gminy Gi ycko w roku 2015 b dzie realizacja dzia  w sferze: 

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel gnowania polsko ci oraz 
rozwoju wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 

a) organizacja imprez patriotycznych i przedsi wzi  z zakresu ochrony dziedzictwa 
narodowego na terenie gminy Gi ycko, 

b) organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy Gi ycko, 

c) promocja lokalnej twórczo ci artystycznej i ludowej; 

2) dzia alno ci na rzecz mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego: 

a) organizacja imprez kulturalnych promuj cych kultur  i j zyk mniejszo ci narodowych 
zamieszkuj cych na terenie gminy Gi ycko; 

3) ochrony i promocji zdrowia: 

a) szczepienia profilaktyczne, 

b) dzia ania wynikaj ce z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszka ców gminy Gi ycko, 

c) imprezy popularyzuj ce zdrowy tryb ycia, 

d) organizacja wypoczynku dzieci i m odzie y z terenu gminy Gi ycko zgodnie z za eniami 
Gminnego Programu Rozwi zywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych; 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) organizacja ciekawych imprez sportowo-rekreacyjnych promuj cych teren gminy Gi ycko 
i zach caj cych mieszka ców gminy do aktywnego trybu ycia, 

b) propagowanie w ród dzieci i m odzie y aktywnych form kultury fizycznej i wypoczynku. 

 
3. Organizacja pozarz dowa mo e z w asnej inicjatywy z  ofert  realizacji zadania 
publicznego. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje si  odpowiednio przepisy art. 12, 
ust. 2 ustawy. 

 

VI. Sposób oceny realizacji programu: 

1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarz dowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy sprawuje kontrol  prawid owo ci wykonywania zadania,  
w tym wydatkowania przekazanych na realizacj  celu rodków finansowych. 

2. Kontrolowany na danie kontroluj cego jest zobowi zany dostarczy  lub udost pni  
dokumenty i inne no niki informacji w terminie okre lonym przez sprawdzaj cego. 

 



3. Prawo do kontroli przys uguje upowa nionemu pracownikowi Urz du Gminy zarówno w 
siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy te  trybu ma ych zlece  wskazano 
realizacj  zadania, jak i w miejscach realizacji zada .  

4. Uprawnieni pracownicy Urz du Gminy mog da  cz ciowych sprawozda  z 
wykonywanych zada , a jednostki realizuj ce zlecone zadania zobowi zane s  do 
prowadzenia wyodr bnionej dokumentacji finansowo-ksi gowej rodków finansowych 
otrzymanych na realizacj  zadania zgodnie z zasadami wynikaj cymi z ustawy.  

5. Nie pó niej ni  do dnia 30 kwietnia ka dego roku Wójt przedk ada  b dzie organowi 
stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego sprawozdanie z realizacji Programu 
Wspó pracy za rok poprzedni oraz publikowa  je b dzie na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej: http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/. 

 

VII. Tryb powo ywania i zasady dzia ania komisji konkursowych do 
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert: 

1. Komisja konkursowa (w tym jej przewodnicz cy) powo ywana jest zarz dzeniem Wójta, 
niezw ocznie po zamkni ciu konkursu ofert.  

2. W sk ad komisji wchodz :  

1) przedstawiciele Wójta; 

2) reprezentant organizacji pozarz dowych, którego organizacja nie bierze udzia u w 
ocenianym konkursie, z zastrze eniem przypadków, o których mowa w art. 15, ust. 2 ustawy.  

W sk adzie komisji mog  równie  zasiada , z g osem doradczym, osoby posiadaj ce 
specjalistyczn  wiedz  w dziedzinie obejmuj cej zakres zada  publicznych, których konkurs 
dotyczy. 

3. Komisja konkursowa dzia a w oparciu o w ciwe ustawy oraz zasady: uczciwej 
konkurencji, pomocniczo ci, suwerenno ci stron, efektywno ci, partnerstwa i jawno ci. 
Komisja dokonuje oceny i kwalifikacji wniosków w przypadku ich wp yni cia w trybie 
konkursowym.  

4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje si  nast puj cymi kryteriami:  

1) ocenia mo liwo  realizacji zadania przez organizacje pozarz dow ; 

2) ocenia przedstawion  kalkulacj  kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania; 

3) uwzgl dnia wysoko rodków publicznych przeznaczonych na realizacj  zadania;  

4) ocenia proponowan  jako  wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których 
wnioskodawca b dzie realizowa  zadanie publiczne;  

5) uwzgl dnia planowany przez organizacj  pozarz dow  udzia rodków w asnych lub 
rodków pochodz cych z innych róde  na realizacj  zadania publicznego; 



6) uwzgl dnia planowany przez organizacj  wk ad rzeczowy, osobowy, w tym wiadczenia 
wolontariuszy i prac  spo eczn  cz onków;  

7) uwzgl dnia analiz  i ocen  realizacji zleconych zada  publicznych w przypadku 
organizacji pozarz dowej, która w latach poprzednich realizowa a zlecone zadania publiczne, 
bior c pod uwag  rzetelno  i terminowo  oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 
rodków.  

 

VIII. Postanowienia ko cowe: 

1. Program stanowi element lokalnej, szeroko rozumianej polityki spo ecznej i ma na celu 
obj cie mo liwie jak najszerszych obszarów aktywno ci obywatelskiej w spo eczno ci 
lokalnej gminy Gi ycko. 

2. Wysoko  planowanych rodków na realizacj  programu to kwota 58.000,00 z . 

3. Gmina Gi ycko realizuje zadania publiczne we wspó pracy z podmiotami prowadz cymi 
dzia alno  po ytku publicznego na podstawie rocznego Programu Wspó pracy i dzia ania 
te obejmuj  rok kalendarzowy 2015. 

4. Uchwalenie rocznego Programu Wspó pracy samorz du z organizacjami pozarz dowymi  
i innymi uprawnionymi podmiotami nast pi o po przeprowadzeniu konsultacji z tymi 
organizacjami, zgodnie z poni szymi zasadami: 

1) przekazano rodowisku organizacji projekt Programu Wspó pracy poprzez publikacj  na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/ oraz wywieszenie na tablicy 
og osze  w Urz dzie Gminy Gi ycko; 

2) umo liwiono sk adanie uwag ze strony sektora pozarz dowego na formularzu dost pnym 
do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 
http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/,  osobi cie  w  Urz dzie  Gminy  
Gi ycko, za po rednictwem poczty elektronicznej na adres: ugg@ugg.pl lub listownie na 
adres: Urz d Gminy Gi ycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gi ycko. 

 

 

 


