
 1 

 

Załącznik do uchwały nrXX/124/2011 

z dnia 24 listopada 2011r. 

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy  

Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi 

 i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)  na rok 2012. 

 

  

PROGRAM WSPÓŁPRACY 

GMINY GDÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I  PODMIOTAMI,  

o których mowa w art.3 ust.3  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie( tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. 

zm.)  NA ROK 2012. 

 

Ilekroć w programie współpracy jest mowa o: 

1) ustawie-należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U.z 2010 r. 

Nr 234 poz.1536 z późn. zm.), 

2) organizacjach-należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w 

rozumieniu art.3 ust.2 ustawy wymienionej w pkt.1, jak również podmioty, o 

których mowa w art.3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt.1, 

3) programie współpracy- należy przez to rozumieć „Program współpracy 

Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z 

późn. zm.)  na rok 2012  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

          Rozwój Gminy Gdów i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest 

nadrzędnym zadaniem samorządu lokalnego. U podłoża Programu 

Współpracy leży przekonanie władz gminy o korzyściach z niego płynących, 
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potwierdzone wieloletnim doświadczeniem w realizacji różnych form 

współpracy. W organizacjach drzemie wielki potencjał, który odpowiednio 

wsparty i ukierunkowany, jest w stanie napędzać istotne dla gminy i jej 

mieszkańców procesy rozwoju. 

        Program Współpracy będzie realizowany w 2012 roku i jest 

kontynuacją dotychczasowych działań Samorządu Gminy Gdów. Program 

Współpracy jest pogłębieniem i konsekwentną realizacją postanowień Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Gdów na lata 2007 - 2013 (stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XII/64/2007 Rady Gminy Gdów z dnia 09 sierpnia 

2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/171/2004 Rady Gminy Gdów 

z dnia 14 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gdów na lata 2004 – 2013 poprzez aktualizację Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Gdów na lata 2004-2013 w części dotyczącej lat 

2007-2013). Za jeden z celów strategicznych Planu przyjęto rozwój sektora 

organizacji pozarządowych i kształtowanie postaw obywatelskich wśród 

mieszkańców (cel C.5), na który składają się trzy zasadnicze cele operacyjne: 

 

- C.5.1 Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 

na rzecz efektywnej realizacji zadań społecznie użytecznych, 

- C.5.2 Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych, 

- C.5.3 Kształtowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców. 

 

  

Rozdział 1 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 

Komórka merytoryczna odpowiedzialna za realizację Programu 

Współpracy przygotowuje projekt rocznego Programu Współpracy z 

organizacjami  i przeprowadza jego konsultacje. 

Po udostępnieniu projektu Programu Współpracy organizacjom w 

formie elektronicznej na stronie Gminy Gdów oraz w formie papierowej w 

siedzibie Urzędu Gminy Gdów, jednostka realizująca przyjmuje wnioski 

dotyczące propozycji zapisów do Programu Współpracy od tych organizacji. 
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Komórka merytoryczna  może również konsultować na spotkaniach z 

organizacjami propozycje zapisów do Programu Współpracy. Konsultacje 

mogą odbywać się również poprzez przesyłanie ankiet jednostce realizującej. 

         Niniejszy Program Współpracy będzie służył realizacji zarówno tych 

celów, jak również wielu innych, na których osiągnięcie wpływać będzie 

współpraca z organizacjami. 

         Program Współpracy oparty jest o strategiczną diagnozę rozwoju 

gminy, zawartą w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gdów na lata 2007 - 

2013. Diagnoza ta porusza zarówno problematykę sektora organizacji, jak 

również kluczowe kwestie rozmaitych dziedzin, jak: edukacja, kultura 

fizyczna i sport, ochrona zdrowia, sfera pomocy społecznej, społeczeństwo 

informacyjne, kultura, turystyka i usługi czasu wolnego. Program 

Współpracy jest zatem odpowiedzią na wynikające z tych analiz wnioski. 

Program Współpracy powstał przy udziale organizacji, w sposób zgodny z 

uchwałą Nr LXXX/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

      W wyniku przeprowadzonych konsultacji na zasadach określonych w 

powyższej uchwale, wpłynął jeden wniosek, który po rozpatrzeniu przez 

komórkę merytoryczną odpowiedzialną za realizację programu nie został 

uwzględniony przy tworzeniu powyższego Programu Współpracy.   

 

Rozdział 2 

Cele programu 

 

 Celami Programu Współpracy  są:  

 

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie 

aktywności społeczności lokalnych,  

2) integracja środowiska organizacji pozarządowych, 
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3) poprawa współpracy urzędu gminy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

 Powyższe cele ogólne stanowią podstawę do określenia celów 

szczegółowych w ramach współpracy Urzędu Gminy Gdów z organizacjami, w 

ramach których: 

1) cel - „budowanie społeczeństwa obywatelskiego” odbywać się będzie 

poprzez:  

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia 

odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę 

lokalną oraz jej tradycje,  

b) aktywizację społeczności lokalnej,  

c) wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji i ich 

zaplecza,  

d) uzupełnienie działań gminy w zakresie nie objętym przez 

struktury samorządowe,  

e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów. 

2) cele – „integracja środowiska organizacji pozarządowych” oraz 

„poprawa  współpracy Urzędu Gminy Gdów z organizacjami 

pozarządowymi”, realizowana będzie poprzez:  

a) rozwój turystyki na terenie gminy,  

b) rozwój kultury i ochronę lokalnego dziedzictwa   

kulturowego,  

c) podnoszenie jakości edukacji,  

d) tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i       

rekreacji,  

e) ochronę środowiska i wdrażanie idei zrównoważonego  

rozwoju,  

f) eliminację zjawiska wykluczenia społecznego,  

g) rehabilitację zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych,  
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h) rehabilitację leczniczą osób niepełnosprawnych oraz 

ochronę zdrowia,  

i) integrację mieszkańców gminy ze społecznościami 

zagranicznymi. 

 

 

Rozdział 3 

Zasady, formy i sposób realizacji współpracy gminy z organizacjami  

 

1. Zasady, na jakich opierać się będzie współpraca Gminy Gdów z  

organizacjami polegać będą na: partnerstwie, uczciwej konkurencji, 

jawności, wzajemnego poszanowania, pomocniczości oraz 

suwerenności.  

 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

przybiera formy finansowe i pozafinansowe. 

 
3. Finansowe formy współpracy Gminy Gdów odbywają się na podstawie  

zasad określonych w Ustawie, przy czym: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić 

w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach, 

2) zlecenie zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert 

poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego, udzielając na ten 

cel dotacji lub wsparcie wykonania zadania publicznego, także 

udzielając na ten cel dotacji, 

3) organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek realizacji 

zadań publicznych, 

4) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez 

organizacje, Gmina Gdów uznając celowość realizacji tego zadania 

może zlecić organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

realizację zadania publicznego, w przypadku gdy wysokość 

dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekroczy 

kwoty 10 000 zł i zadanie to nie będzie realizowane dłużej niż 90 dni i 
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łączna przekazana kwota tym trybem tej samej organizacji w danym 

roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł i łączna kwota 

przekazana w powyższym trybie nie może przekroczyć 20% 

planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań 

publicznych, 

 

5) realizacja zadań publicznych w ramach lokalnych inicjatyw w 

zakresie przewidzianym w Ustawie.  

 

 

4.  Pozafinansowe formy współpracy Gminy Gdów polegają na: 

1) informowaniu o planowanych zadaniach publicznych, które będą 

realizowane w danym roku budżetowym przez Gminę Gdów, 

2) promowaniu osiągnięć  i działalności organizacji poprzez 

publikację  informacji na temat ich działalności na stronie internetowej 

Gminy Gdów, 

3) udostępnianiu obiektów gminnych do realizacji zadań 

publicznych na szczególnych warunkach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

4) wyznaczeniu w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Gdów, 

komórki odpowiedzialnej za koordynację  współpracy z organizacjami, 

w ramach prowadzonych zadań publicznych, 

5) organizowaniu spotkań informacyjnych w związku ze zmianami 

przepisów prawnych dotyczących organizacji, 

6) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i 

inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz 

przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Gdów,  

7) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w 

tym między innymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i 

krajowych konkursów grantowych,  

8) udział jednostki administracji samorządu gminnego w 

przedsięwzięciach podejmowanych przez organizacje. 
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5. Dotacje, o których mowa w ust. 3. nie mogą być udzielone na:  

a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu 

gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów 

szczególnych,  

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz 

refundację kosztów,  

c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,  

d) działalność gospodarczą,  

e) działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców, 

samorządów zawodowych, 

f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,  

g) działalność polityczną i religijną. 

 

 

6. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań 

publicznych organizacjom Wójt Gminy Gdów opublikuje informację o 

nim poprzez: 

a) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,  

b) umieszczenie jej na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Gdów,  

c) podanie do wiadomości na stronach gminnego portalu 

internetowego (www.gdow.pl). 

 

 

7.  W ciągu 7 dni roboczych od upłynięcia terminu składania wniosków, 

lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość 

wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na okres 7 dni w sposób 

określony w ust.6.  

 

 

 

 

http://www.gdow.pl/
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Rozdział 4 

Przedmiot i zakres współpracy 

 

1. Przedmiotem współpracy władz Gminy Gdów z organizacjami jest w 

szczególności:  

1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,  

2) zwiększenie efektywności działań na rzecz mieszkańców gminy,  

3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów 

społecznych,  

4) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania. 

 

2. Zakres współpracy władz Gminy Gdów  obejmuje priorytetowe 

obszary:  

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: 

a) organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, 

regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach 

sportowych i rekreacyjnych,  

b) organizację przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji,  

c) organizację imprez  sportowo – rekreacyjnych.  

2) Ochronę i promocję zdrowia poprzez działalność rehabilitacyjną na   

rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych 

niepełnosprawnością na terenie  Gminy Gdów. 

3.  Planowana kwota w budżecie Gminy Gdów na zadanie w obszarze, o   

którym mowa w ust.2 pkt.1wynosi 159 000 zł a w obszarze, o którym 

mowa w ust.2 pkt.2 wynosi 130 000 zł. 

4. Komórką odpowiedzialna za realizacje zadań w obszarze, o którym 

mowa w ust.2 pkt.1 i w obszarze, o którym mowa w ust.2 pkt.2 jest 

Referat Przedsięwzięć Społeczno-Gospodarczych Gminy. 

5. Rada Gminy odrębną uchwałą ustala inne niż wymienione w ust.2 

obszary na wniosek Wójta Gminy Gdów. 

6.  Środki na realizację powyższych zadań publicznych będą 

zabezpieczone w budżecie Gminy Gdów. 
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Rozdział 5 

Sposób oceny realizacji programu 

 

1. Wójt Gminy Gdów dokonuje kontroli i oceny realizacji programu 

poprzez kontrolę i ocenę realizacji zadań wspieranych lub 

powierzonych organizacjom, na zasadach określonych w Ustawie. 

 

2. Wójt Gminy Gdów składa Radzie Gminy sprawozdanie z oceny 

realizacji niniejszego Programu Współpracy, z uwzględnieniem 

osiągniętych celów i zadań wynikających z Programu Współpracy w 

sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w 

terminie do 30 kwietnia 2013 roku. 

 

 

 

Rozdział 6 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych 

 

1. Wójt Gminy Gdów powołuje w drodze zarządzenia komisję 

konkursową.  

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

a) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy,   z wyłączeniem osób wskazanych 

przez  organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 

ust.3 Ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego, biorące 

udział w konkursie, 

b) przedstawiciele wskazani przez Wójta Gminy Gdów, 
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3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem 

doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie 

obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.  

4.  Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności 

komisji składają oświadczenia o nie występowaniu okoliczności 

powodujących ich wyłączenie z Komisji Konkursowej, o którym mowa 

w art.15 ust 2d i ust.2f Ustawy. 

5.  Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 

Ustawy, jeżeli: 

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej 

lub 

2)wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, 

lub 

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają 

wyłączeniu na podstawie art15 ust.2d lub ust.2f Ustawy. 

 

6.   Komisja konkursowa przedkłada propozycje przyznania dotacji 

Wójtowi Gminy Gdów, który dokonuje ostatecznego wyboru 

najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej 

dotacji w formie zarządzenia. 

 

 

 

 

 


