
PROJEKT 

Uchwała Nr ............../.........../2014 

Rady Miejskiej w Wolbromiu 

z dnia …....................... 2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami                         

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku                              

publicznego” na rok 2015. 

  

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 5 ust 1 i art. 5a                              

ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                       

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) - Rada Miejska w Wolbromiu 

 

u c h w a l a: 

 

§ 1 

Uchwala się „Program współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz                 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2015,                            

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr …......./......../2014 

Rady Miejskiej w Wolbromiu  

z dnia …..................... 2014 r.  

Program współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi                         

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

 

Wstęp 

 Program współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy Gminy                    

Wolbrom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

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

i o wolontariacie.  

 Rada Miejska w Wolbromiu przyjmując niniejszy dokument deklaruje wolę                          

kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku 

publicznego oraz wyraża intencję wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresach                       

określonych niniejszym programem.  

 Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań 

związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost współuczestnictwa organizacji 

w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  

 Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji                                  

konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.  

 Przedmiotem współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami jest realizacją zadań                     

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Wolbrom                            

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3                    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie.  



2. Program przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem w/w                  

współpracy, formy ich realizacji oraz planowaną na ich realizację wysokość środków                       

z budżetu Gminy Wolbrom. Program określa również tryb powoływania i zasady działania 

komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.  

3. Okres realizacji programu od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.  

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o organizacjach pozarządowych należy przez to                   

rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Rozdział 2. 

Główne i szczegółowe cele programu oraz priorytetowe zadania publiczne 

§ 2. 1. Podstawowym celem działalności organów Gminy Wolbrom jest stały i harmonijny 

rozwój wszystkich obszarów życia jej mieszkańców. Przy realizacji wyżej wymienionego celu 

organy gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi, które mogą i powinny                      

odgrywać istotną rolę w rozwiązywaniu problemów mieszkańców gminy.  

2. Powyższy cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów                          

szczegółowych, którymi są:  

1) zwiększenie efektywności działań w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb                     

społecznych dzięki wspólnej ich realizacji; 

2) uzupełnianie tych obszarów działań gminy, które nie są realizowane przez gminne                        

jednostki organizacyjne; 

3) pobudzanie aktywności w życiu społecznym gminy; 

4) zwiększenie odpowiedzialności zarówno za siebie, jaki i za całą wspólnotę lokalną; 

5) promocja organizacji pozarządowych i wspieranie ich inicjatyw; 

6) wspieranie poczucia solidaryzmu społecznego i tworzenie więzi wewnątrzwspólnotowej.  

§ 3. 1. W roku 2015 wspierane lub powierzone będą działania organizacji pozarządowych                          

w obszarach: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 

wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 



2. Obszary współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi zostały                                     

zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie 

wykazu zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich.  

Rozdział 3. 

Zasady i formy współpracy oraz zakres przedmiotowy 

§ 4. Współpraca Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na                    

zasadach:  

a) pomocniczości; 

b) suwerenności stron; 

c) partnerstwa; 

d) efektywności; 

e) uczciwej konkurencji; 

f) jawności.  

§ 5. Gmina Wolbrom wykonując zadania publiczne we współpracy z organizacjami                                      

pozarządowymi, stosuje następujące formy współpracy:  

1) zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym następuje na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie; 

2) udzielanie wzajemnych informacji o planowanych kierunkach działań w celu ich                            

koordynacji, wskazywania możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych                       

źródeł oraz udzielania wszelkiej pomocy merytorycznej czy lokalowej; 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji; 

4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia                        

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

5) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach                                   

prowadzenia polityki rozwoju; 



6) promowanie działalności organizacji pozarządowych z wykorzystaniem prasy lokalnej, 

środków elektroniczno-informacyjnych i instytucji gminnych; 

7) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami, instytucjami,                            

firmami itp.  

Rozdział 4. 

Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

§ 6. 1. Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa, którą powołuje i nadaje regulamin jej                    

pracy Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom w formie zarządzenia.  

2. Zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na                                   

realizację zadań zleconych przez Gminę Wolbrom organizacjom pozarządowym oraz                           

przedłożenie wyników konkursu ofert do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy                      

Wolbrom.  

3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy                       

Wolbrom oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione                     

w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

4.  Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje                           

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 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 art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f. 

5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby 

posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, 

których konkurs dotyczy. 

6. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, protokół sporządza Sekretarz.  

7. Komisja konkursowa, która czuwa nad prawidłowością przeprowadzenia konkursów działa 

na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.  

8. Komisja konkursowa podejmuje prace, gdy w posiedzeniu bierze udział większość jej 

członków.  



9. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.  

10. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem ofert, na które                         

proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcie żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację 

konkursową komisja konkursowa przekłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Wolbrom.  

11. Komisja konkursowa działa na podstawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania 

o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Rozdział 5. 

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

§ 7. 1. Program stworzono w oparciu o „ Programu współpracy Gminy Wolbrom                                  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego” na lata 2011-2015.  

2. Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi według zasad określonych 

w uchwale Rady Miejskiej w Wolbromiu w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                                

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz 

zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Nr 139/2014 z dnia                                   

7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu                      

„Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi                      

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2015. 

Rozdział 6. 

Sposób realizacji programu 

§ 8. 1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na 

podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy                         

Wolbrom na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności                            

pożytku publicznego i o wolontariacie.  



2. Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami                  

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                    

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji określa uchwała Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr II/7/10 z dnia 9 grudnia 2010 r.  

Rozdział 7. 

Ocena realizacji programu 

§ 9. 1. Miernikiem efektywności realizacji zapisów programu będą uzyskane informacje                           

dotyczące w szczególności:  

- liczby ogłoszonych konkursów ofert,  

- liczby ofert złożonych w otwartych konkursach,  

- liczby zawartych umów na realizację zadania,  

- wysokości kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,  

- liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską             

w Wolbromiu, konsultowanych przez organizacje pozarządowe,  

- liczby organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności.  

2. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom składa Radzie Miejskiej w Wolbromiu sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni w terminie do 30 kwietnia następnego 

roku.  

Rozdział 8. 

Wysokość środków planowanych na realizację programu 

§ 10. Gmina Wolbrom współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz innymi                          

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ramach rocznego programu 

współpracy na 2015 rok planuje środki finansowe w wysokości 556 000 zł.  

 

 


