
ZARZĄDZENIE NR 73/2013
BURMISTRZA MIASTA GRABÓW NAD PROSNĄ

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz. 
594), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr X/77/2011 Rady  Miejskiej Grabowa nad Prosną 
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 ze zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną www.grabownadprosna.com.pl , na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej http://bip.wokiss.pl/grabownp/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad 
Prosną informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2014 rok. 

§ 3. Informacja o konsultacjach oraz projekt programu współpracy zostanie przesłana do organizacji 
wymienionych w § 2 działających na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. 

§ 4. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób: 

1. Listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad 
Prosną. 

2. W formie elektronicznej na adres: promocja.grabow@wp.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl.

3. Osobiście - porzez złożenie pisma w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 
w biurze obsługi interesanta - biuro nr 6 (parter).

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada zespół w składzie: 

1. Barbara Wyrwas 

2. Ewa Krzykała 

3. Wioletta Siwiec

§ 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną w sprawie zatwierdzenia programu współpracy 
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

inż. Zenon Cegła
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2013 

Burmistrza Miasta Grabów nad Prosną 

z dnia 23 września 2013 r. 

Projekt 

Uchwała Nr …/…./2013 
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną 

z dnia ………… 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik 

do Uchwały Nr …/…/2013 

Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną 

z dnia …………..

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI  ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK 

WSTĘP 

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną jest rozwój miasta 
i gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez służenie mieszkańcom w ramach posiadanych 
zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. 

Prowadzenie przez samorząd terytorialny działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo 
i jego struktury powinny wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty 
znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede 
wszystkim samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę współczesnego 
społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 

Wyrazem dążenia władz samorządowych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną do wspierania tej działalności 
jest „Program współpracy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Program ten reguluje 
zakres współpracy w wymiarze finansowym i niefinansowym  oraz określa jej formy. 

Podstawą tworzenia programu współpracy jest art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, który stanowi, że organ stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz samorządowych stymulujących 
rozwój miasta i gminy. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu dialogu 
społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy.  Powierzanie 
organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego 
stymulowanie rozwoju III sektora  leży w interesie każdego samorządu. 

Często pojawia się pytanie dlaczego organizacje pozarządowe powinny wspierać lub zastępować  samorząd 
w zaspokajaniu potrzeb obywateli. Odpowiedź jest prosta – bo robią to lepiej i taniej. Lepiej bo są oddani 
sprawie, często korzystają z pracy wolontariuszy, najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności działając 
poprzez miejscowych obywateli, tworzą poczucie wspólnoty i wspólnotę tę realnie konstruują. Ponadto skupiają 
w swoich szeregach najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego 
środowiska, potrafią stosować nowe, niekonwencjonalne metody rozwiązywania problemów. Podejmują ryzyko 
zagadnień niepopularnych, mało znanych lub takich, którymi nie zajmuje się jakakolwiek  służba publiczna. 

Mając na uwadze troskę o dobro społeczności lokalnej oraz poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie 
problemów społecznych Rada Miejska Grabowa nad Prosną oraz Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
deklarują wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań publicznych 
gminy na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”. 

Skuteczna forma wykonywania zadań publicznych zakłada korzystanie ze wszystkich sił społecznych 
tkwiących w społeczności i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze  zm.), 

2. Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty 
wymienione w art. 3 ustawy tj.: 

1) Organizacje pozarządowe (nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające 
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia 
z zastrzeżeniem ust. 4 Ustawy), 

2) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

4) Spółdzielnie socjalne, 

5) Spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby Sportowe będące spółkami działającymi 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r., Nr 226, poz. 
1675, ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3. Programie – należy przez to rozumieć program współpracy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2014 rok, 

4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, 

5. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Grabowa nad Prosną, 

6. Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, 

7. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Grabów nad Prosną 

8. Dotacji – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), 
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9. Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 
art. 13 ustawy, 

10. Zadanie Publiczne – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy.

Rozdział 2.
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

1. Celami głównymi  programu współpracy Gminy z organizacjami są: 

1) rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, 

2) włączenie organizacji pozarządowych w efektywną realizację zadań publicznych, 

3) zrównoważony rozwój,

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla 
powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta i gminy, 
umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę 
lokalną  oraz jej tradycje, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji 
i wykluczeniu społecznemu, 

2) Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

3) Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, 

4) Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców, 

5) Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów i kreowaniu lokalnej polityki, 

6) Uzupełnienie działań miasta i gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe, poprzez 
włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi miasta i gminy. 

7) Poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez pobudzanie organizacji pozarządowych do 
bardziej efektywnego działania i w rezultacie podniesienia poziomu świadczonych usług.

Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY 

1. Współpraca Gminy z organizacjami wynika z woli partnerów i opiera się na następujących zasadach: 

1) Pomocniczości – co oznacza, że Gmina powierza podmiotom programu realizację zadań własnych, a podmioty 
programu zapewniają jako wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy i spełniający 
oczekiwania odbiorców; 

2) Suwerenności stron – oznacza zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów 
programu. Gmina i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoja autonomię, mogą 
natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony; 

3) Partnerstwa – współpraca pomiędzy Gminą, a organizacjami oparta jest na równych prawach, na zasadzie 
dobrowolności udziału na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz 
rozwiązywania lokalnych problemów m.in. uczestnictwie organizacji w rozeznaniu i definiowaniu problemów 
mieszkańców, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez 
organizacje; 

4) Efektywności – dążenie do osiągnięcia wspólnych celów poprzez realizację zadań publicznych przy danych 
środkach i możliwościach; 

5) Uczciwej konkurencji i jawności – co oznacza, że Gmina zapewnia równe traktowanie wszystkich podmiotów 
w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz wszystkie formy i zasady współpracy z organizacjami są 
przejrzyste, zrozumiałe, powszechnie dostępne i jawne; 

6) Legalności – wszelkie działania Gminy oraz organizacji odbywają się w granicach i na podstawie przepisów 
prawa;
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2. Gmina jak i organizacje w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych 
działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

Rozdział 4.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY 

1. Przedmiotem współpracy samorządu Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
jest: 

1) Realizacja zadań własnych gminy określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 

2) Podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy, 

3) Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

4) Określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 

5) Konsultowanie aktów prawa normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.

Rozdział 5.
FORMY WSPÓŁPRACY 

1. Formy współpracy Gminy z organizacjami obejmują: 

1) Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

2) Wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania 
tych kierunków, 

3) Realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 

4) Konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

5) Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy 
www.grabownadprosna.com.pl 

6) Użyczania, wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości, będących własnością Gminy na działalność 
organizacji realizujących zadania publiczne, 

7) Umożliwienia dostępu dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań 
organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy i jego mieszkańców, 

8) Doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych 
źródeł krajowych i zagranicznych, w tym udzielanie informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy 
europejskich, 

9) Pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 

10) Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania  problemów i potrzeb mieszkańców Gminy.

2. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych potrzeb lokalnych Burmistrz może określić w ciągu roku kolejne 
zadania i ogłosić konkursy na ich realizację poprzez  organizacje, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne. 

3. Organizacja, w zakresie otrzymywania środków publicznych z budżetu Gminy, jest zobowiązana do 
zamieszczania w swoich materiałach informacji o dofinansowaniu zadania przez gminę.

Rozdział 6.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy 
odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób. 

2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą otrzymywać w 2014 roku dotacje z budżetu 
Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę, w tym w szczególności na 
zadania z zakresu: 
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1) organizacji wypoczyku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, 

2) turystyki i krajoznastwa, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

a) na wzmacnianie współpracy kulturalnej z zagranicą, w tym z miastem partnerskim Gminy; 

b) na wzbogacenie życia kulturalnego Gminy poprzez m.in.  projekty arytstyczne, imprezy kulturalne, 
konkursy, warsztaty.

3. Za realizacje zadań objętych Programem Współpracy odpowiada Burmistrz.

Rozdział 7.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

Program współpracy zatwierdzony jest na okres jednego roku kalendarzowego, 
tj. od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w umowach 
zawieranych po wyborze konkretnych ofert.

Rozdział 8.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy na 
2014 rok.

Rozdział 9.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU, TRYB POWOŁYWANIA ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI 

KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH 

1. Gmina zlecać będzie realizację zadań publicznych organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna 
z zakresem zlecanego zadania. 

2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami Ustawy. 

3. Gmina może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez : 

1) Wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) Powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji .

4. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych potrzeb Burmistrz może określić w ciągu roku kolejne zadania 
i ogłosić konkursy na ich realizację przez organizacje. 

5. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, w zakresie rozpatrzenia 
takiej oferty stosuje się odpowiednie przepisy ustawy. 

6. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na dotacje dla 
realizujących te zadania organizacji. 

7. Podstawową formą zlecania zadań organizacjom jest otwarty konkurs ofert. 

8. Decyzję w sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych, zlecanych w ramach otwartych konkursów 
ofert oraz odpowiadających im środków i form realizacji (powierzanie, wspieranie) podejmuje Burmistrz po 
zasięgnięciu opinii komisji Rady . 

9. Ustala się następujące zasady ogłaszania otwartych  konkursów ofert: 

1) Konkursy ogłaszane będą na podstawie Zarządzenia Burmistrza, 

2) Konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane będą zgodnie z terminem przewidzianym w przepisach 
Ustawy, 

3) Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się informacji o konkursie, 

4) Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy, na stronie internetowej Gminy, 

5) Ogłoszenie o konkursie zawierać będzie informacje o: 

a) Rodzaju zadania, 
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b) Wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania, 

c) Zasadach przyznawania dotacji, 

d) Terminach i warunkach realizacji zadania, 

e) Terminie  składania ofert, 

f) Trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert, 

g) Zrealizowanych przez Gminę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach 
publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 
dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy.

10. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę: 

1) Posiadać osobowość prawną 

2) Prowadzić działalność na terenie Gminy 

3) Posiadać własne konto bankowe 

4) Nie działać w celu osiągnięcia zysku 

5) Nie zalegać z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów.

11. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów (zawartych 
w ogłoszeniu o konkursie ofert), w szczególności: 

1) Oferta powinna być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu, 

2) Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny dokument określający osobowość prawną organizacji, wykazujący uprawnienie/upoważnienie do 
reprezentowania organizacji np. aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru, inne dokumenty np. 
pełnomocnictwo, 

b) aktualny statut organizacji wraz ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity statutu, potwierdzony za 
zgodnośc z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania organizacji, 

c) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji za ubiegły rok lub w przypadku 
dotychczasowej krótkiej działalności – za ten okres.

6) Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji, 

7) Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie 
spraw majątkowych, lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu 
określającego osobowość prawną organizacji, 

8) Ofertę należy złożyć na odpowiednim formularzu. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określony został 
w rozporządzeniu 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 2011r.,  Nr 6, poz.25)

12. Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania 
braków formalnych. 

13. Dla sprawnej realizacji konkursów Burmistrz korzysta z pomocy powołanej w tym celu komisji 
konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza. 

14. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby reprezentujące organizacje 
oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. W tym celu 
każdy członek komisji uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
oświadczenia. 

15. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

16. Regulamin pracy komisji konkursowej określi Burmistrz. 
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17. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc 
pod uwagę w szczególności: 

1) Zawartość merytoryczną oferty 

2) Koszty wykonania zadania 

3) Możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym  dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, 

4) Posiadane zasoby rzeczowe

18. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone: 

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

2) Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

3) Na stronie internetowej Gminy

19. Warunkiem zlecenia przez Gminę organizacji 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 2011r.,  Nr 6, poz.25). 

20. Ustawa o finansach publicznych określa w art. 152 obowiązki dotyczące ewidencji księgowej jednostek, 
którym udzielona została dotacja; zobowiązane są one do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

21. Przyznane dotacje nie mogą być wykorzystane na inny cel niż przedstawiony w ofercie i określony 
w umowie. 

22. Jednostki kontrolujące realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego wykonują swoje zadania w szczególności poprzez: 

1) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań, egzekwowanie przestrzegania 
postanowień zawartych w obowiązujących aktach prawnych, w umowach i w programie współpracy, 

2) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych 
niezgodnie z umową.

23. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie sprawozdania z wykonania zadania 
złożonego przez organizację w terminach określonych w umowie. 

24. W wyniku kontroli wykonania zadania lub w rezultacie weryfikacji sprawozdania może zostać ustalony 
zwrot środków do budżetu Gminy. 

25. W przypadku wykorzystania dotacji przez organziację niezgodnie z przeznaczeniem, organizacja zostaje 
wyklucza do otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego 
wykorzystania dotacji, z wyłączeniem dotacji celowych przyznawanych  jednostkom samorządu terytorialnego.

Rozdział 10.
SPOSOBY OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

1. Burmistrz  dokonuje ewaluacji programu współpracy. 

2. Uwagi, wnioski i propozycje bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi. 

3. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje zadaniami publicznymi , będą 
wykorzystywane do usprawnienia współpracy. 

4. Miernikami  oceny efektywności Programu będą: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

3) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, 

4) liczba umów zerwanych lub unieważnionych, 
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5) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom, 

6) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych, 

7) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz społeczności gminy we współpracy 
z samorządem gminnym. 

8) Wykonanie planu dotacji za rok 2014 w szczególności według klasyfikacji budżetowej na podstawie 
sprawozdania z wykonania budżetu.

5. Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2014 opublikowane zostanie na stronie internetowej Gminy , 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Rozdział 11.
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

1. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania  Programu w sposób 
przewidziany w uchwale Nr X/77/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 października 2011 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Projekt Programu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz udostępnia do wglądu w Urzędzie Gminy w celu zebrania uwag 
i propozycji zmian. 

3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Gminy, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

4. Po przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz przedkłada stosowny projekt do uchwalenia przez Radę przed 
dniem 30 listopada 2013r.

Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 

2. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia 
tych, które już zostały określone. 

3. Burmistrz złoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r. 

4. Wzory dokumentów związanych ze zlecaniem zadań publicznych do realizacji określa rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania. 

5. Uchwalony Program współpracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na stronie 
internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ……/…../2013

Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia ………………. 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2014 rok.

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 ze zm.) regulują zasady współpracy organów administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi. W myśl tych przepisów organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 5a ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy 
jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Miasta i Gminy Grabów nad Prosną poprzez możliwie pełne 
wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań 
związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych. 

Uchwała reguluje współpracę  pomiędzy Miastem i Gminą Grabów nad Prosną a organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej 
współpracy. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

inż. Zenon Cegła
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