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Wstęp 

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą 
bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej 
wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie 
podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego 
partnerstwa. Dla budowania partnerstwa istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń 
między organizacjami jak i ich współpraca z sektorem publicznym, a w szczególności  
z organami samorządu terytorialnego. 

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje 
jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między 
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.  

Dostrzegając potrzebę rozwoju lokalnych społeczności Gmina Skórzec deklaruje wolę 
współpracy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w działaniach na rzecz Gminy i jej mieszkańców. 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:  

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536) z późn. zm.); 

2) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) programie – rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Skórzec  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2014; 

4) 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. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.); 

5) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 
2 ustawy. 
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Rozdział II 
Cel główny i cele szczegółowe programu 

§ 2. 

1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między samorządem  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Służyć temu ma 
wspieranie Organizacji w realizacji ważnych celów społecznych. 

2. Celami szczegółowymi programu są: 

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw 
 i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych. 

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  

3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

4) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

5) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych, 

6) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców oraz 
tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych. 

 

Rozdział III 
Zasady współpracy 

§ 3. 

Współpraca Gminy Skórzec z Organizacjami Pozarządowymi odbywać się będzie na 
zasadach:  

1) pomocniczości – Gmina udziela pomocy organizacjom w niezbędnym zakresie, 
uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej dla zapewnienia wykonywania 
zadań w sposób profesjonalny i terminowy. 

2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu 
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,  

3) suwerenności – szanując swoją autonomię Gmina i organizacje nie narzucają sobie 
wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,  
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4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji 
zadań publicznych,  

5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie 
wykonywanych działań,  

6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje 
oraz sposób udzielania i wykonania zadania są jawne.  

 

Rozdział IV 
Zakres przedmiotowy 

§ 4. 

1. Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące zadań własnych gminy. 

2. Współpraca Gminy z Organizacjami w 2014r. obejmować będzie zadania publiczne 
z zakresu: 

1)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. 

 

Rozdział V 
Formy współpracy 

§ 5. 

1. Współpraca Gminy z Organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy:  

1) realizacja programu w formie finansowej odbywać się będzie poprzez powierzenie 
wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub 
wsparcie zadania oraz dofinansowanie jego realizacji,  

2)podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom 
pozarządowym jest konkurs, 

3) w przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu,  

4) organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych w 
trybie przewidzianym przez ustawę, 
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5) podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla 
organizacji jest działalność na rzecz Gminy Skórzec i jej mieszkańców.  

2. Formy współpracy Gminy Skórzec z Organizacjami: 

1) zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych  
w ustawie (wspieranie, powierzanie, inne tryby); 

2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez 
publikację ważnych informacji na stronach internetowych Gminy Skórzec, tablicach 
ogłoszeń,  

4) konsultacje z Organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
w Skórcu, określającą zasady konsultacji, 

5) inne formy wsparcia, np. otwarte spotkania pomiędzy Organizacjami  
a przedstawicielami samorządu,  udostępnianie lokali gminnych, użyczanie sprzętu, 

6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz.712 z późn. zm.) 

 

 

Rozdział VI 
Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 6. 

W roku 2014  przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne, w zakresie: 

1)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. 

 

Rozdział VII 
Okres realizacji programu 

§ 7. 
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Gmina Skórzec realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te 
obejmują rok kalendarzowy 2014. 

Rozdział VIII 
Sposób realizacji programu 

§ 8. 

1. Cele zawarte w Programie realizowane są przez:  

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się podmiotów Programu 
współpracy o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu 
zharmonizowania tych kierunków,  

2) współpracę na zasadach określonych w § 3, 

3) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych. 

2. Referaty w Urzędzie Gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach, a także 
jednostki organizacyjne Gminy będą prowadzić bezpośrednią współpracę z organizacjami, 
która w szczególności będzie polegała na:  

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji na realizację zadań 

    publicznych,  

2) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami,  

3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami,  

 

 

Rozdział IX 
Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu 

§ 9. 

W roku 2014 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się 
przeznaczyć kwotę w wysokości 140.000 zł. 
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Rozdział X 
Sposób oceny realizacji programu 

§ 10. 

Oceny realizacji programu dokonuje Wójt na podstawie sprawozdań składanych przez 
Organizacje z wykonywanych przez nie zadań objętych umowami na udzielenie dotacji. 

 

Rozdział XI 
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 11. 

Program został opracowany na bazie projektu programu, który konsultowany był  
z Organizacjami. 

§ 12. 

Konsultacje Programu przebiegały w następujący sposób: 

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy informacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących  projektu 
Programu,  

2) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy projektu programu i formularza 
konsultacji, 

3) analiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji. 

 

Rozdział XII 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych  

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

§ 13. 

1. Wójt Gminy po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert. 

2. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący, wyłoniony przez komisję. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 
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4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy 
członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

5. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

6. Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi opinię w sprawie złożonych ofert. 

 

§ 14. 

Przy rozpatrywaniu ofert komisja ma obowiązek brać przede wszystkim pod uwagę: 

1) zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w ogłoszeniu konkursowym, 

2) efektywność proponowanych metod wsparcia, 

3) zgodność celów statutowych oferenta z realizowanym zadaniem, 

4) możliwość realizacji zadania przez oferenta, 

5) zadeklarowane przez oferenta warunki, w tym kwalifikacje osób, bezpośrednio 
biorących udział w realizacji zadania, 

6) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym zadeklarowany udział środków 
pozyskanych z innych źródeł oraz wkład własny organizacji (wkład finansowy lub 
pozafinansowy). 

  

 

Rozdział XIII 
Postanowienia końcowe 

§ 15. 

 W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Wójt. 
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