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UCHWAŁA NR XIII/ 116/2011
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2012 
rok”. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art.5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje : 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, zwanego dalej " Programem", 
jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, 
poz. 1536 z późn.zm.) 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o : 

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

2) " Gminie"- rozumie się przez to Gminę Łodygowice, 

3) " podmiotach Programu"- rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
dzialałność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy, 

4) " dotacjach" - należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczenia, wydatki budżetu gminy 
przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom wymienionym 
w art. 3 ustawy, 

5) " konkursie" - rozumie sie przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11, ust. 2 i w art. 13 ustawy, 

6) " Wójcie" - rozumie się Wójta Gminy Łodygowice. 

§ 3. Współpraca Gminy Łodygowice z podmiotami Programu wynika z woli partnerów i opiera się na 
zasadach: 

1. pomocniczości, która oznacza, że Wójt zleca realizację zadań publicznych, a podmioty Programu zapewniają 
ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców, 

2. suwerenność stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do samodzielnego 
wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz sposób je realizujących, a także przyjmują na siebie 
odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów, 

3. partnerstwa, która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają 
rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, 
aktywnie uczestniczą we współpracy, 

4. efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych 
osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów, 

5. uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działają 
i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają 
jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje. 

§ 4. Ze strony Gminy program realizują: 
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1. Rada Gminy - w zakresie wyznaczania przedmiotu i form współpracy oraz przydzielenia środków 
finansowych na realizację współpracy. 

2. Wójt Gminy - w zakresie wykonywania uchwały Rady w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012r. w tym w szczególności wyboru podmiotów, 
którym zleca się zadania publiczne, zawarcia stosownych umów z określeniem wysokości dotacji oraz kontroli 
wykonywania zadań i wykorzystania dotacji. 

3. Urząd Gminy - w zakresie bieżącej realizacji programu, w tym oceny zgodności ofert na realizację zadań 
z potrzebami i programem oraz ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, bieżącej oceny wykonywania 
zleconych zadań i rozliczenia przydzielonych środków. 

Rozdział 2.
Cele programu 

§ 5. 1. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Łodygowice , a organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz 
wzmocnieniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę 
lokalną oraz jej tradycje. 

2) Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na 
rzecz społeczności lokalnej. 

3) Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców. 

4) Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 

5) Prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i innych podmiotów i promowanie ich osiągnięć. 

6) Uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobjętym przez jej struktury samorządowe. 

Rozdział 3.
Obszary współpracy i zasady jej prowadzenia 

§ 6. Program współpracy na 2012rok określa zadania publiczne, które w szczególności mogą być realizowane 
we współpracy z podmiotami Programu m.in. w zakresie następujących zadań priorytetowych: 

1. Działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, a także 
wypoczynku dzieci i młodzieży między innymi poprzez wspieranie działalności klubów sportowych, wspieranie 
szkolenia sportowego, prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zajęć i zawodów sportowych, 
organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów, turniejów na 
temat wiedzy krajoznawczo - turystycznej, zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, szkolenie dzieci 
i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych,udział dzieci i młodzieży w zawodach na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim oraz innych imprezach sportowych, udział w zawodach na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim w ramach współzawodnictwa szkół, organizowanie rajdów pieszych, turniejów 
sportowo- intelektualnych, stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu. 

2. Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez popularyzację wśród 
dzieci i młodzieży wzorców i postaw trzeźwego spędzania wolnego czasu. 

3. Edukacja ekologiczna szczególnie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. 

4. Upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizowanie imprez kulturalnych, organizowanie spotkań, 
seminariów, wystaw, koncertów, organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach 
i konkursach. 

5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

§ 7. Gmina może udzielać podmiotom Programu pomocy w sprawie umożliwienia organizacji przedsięwzięć na 
terenie gminnych obiektów sportowych i placówek oświatowych podległych gminie. 

§ 8. 1. Współpraca gminy z podmiotami Programu realizowana będzie w formie: 

1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 



Id: EPAGX-ZDLID-YAQRK-WHTWO-ZMNXB. Podpisany Strona 3

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowania wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów programu. 

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa § 8 ust 1 może mieć formę: 

1) powierzenia wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, 

2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

§ 9. Powierzanie realizacji zadania, o którym mowa w § 8 ust. 2 może nastąpić również poprzez zakup usług na 
podstawie przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. 

§ 10. Wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi określa projekt uchwały budżetowej na 2012 rok w wysokości 112.500,00 zł. . 

§ 11. 1. Zadania wymienione w § 6 będą zlecane w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez 
Wójta, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest 
zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania podmiotów. 

2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 6 ogłasza Wójt . 

3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego rozstrzygnięcia, wysokość 
przyznanej dotacji oraz komórkę odpowiedzialną w imieniu Gminy za nadzór wykonania zleconego zadania określi 
każdorazowo Wójt. 

4. Wójt ogłaszając otwarty konkurs może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby upoważnione do 
przyjmowania składanych ofert i oceny ich kompletności. 

5. Rozpatrzenie oferty może być uzależnione od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub 
dokumentów będących w posiadaniu podmiotu składającego ofertę. 

§ 12. 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w § 6, Zarządzeniem Wójta 
powołuje się komisje, składające się z przedstawicieli Urzędu Gminy Łodygowice i przedstawicieli organizacji 
wskazanych przez organizacje z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. 

2. Skład komisji określi Wójt. 

3. Zasady działania komisji określa załącznik nr 1 do uchwały . 

4. Gmina może zlecić podmiotom Programu realizację zadań publicznych, z pominięciem otwartego konkursu 
ofert zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdział 4.
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji 

§ 13. 1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez referat 
organizacyjny Urzędu Gminy. 

2. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań: 

1) rozpatrzenie wniosków i propozycji do projektu Programu zgłaszanych w ciągu roku przez organizacje 
pozarządowe, 

2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu informacji na temat wysokości 
planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez podmioty oraz 
priorytetów w realizacji zadań publicznych, 

3) skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLI/364/2010 Rady Gminy 
w Łodygowicach z dnia 28 września 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności 
Pożytku Publicznego w Łodygowicach reprezentującą organizacje pozarządowej podmioty wymienione w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 
234, poz. 1536 z późn.zm ) działającymi na terenie gminy Łodygowice, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

4) zamieszczenie od dnia 13.10.2011r. do dnia 14.11.2011r. stosownych ogłoszeń o projekcie Programu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na terenie Gminy Łodygowice w sposób zwyczajowo 
przyjęty, 
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5) w okresie wskazanym w pkt. 4 nie wpłynęły żadne opinie i uwagi w związku z opiniowaniem projektu 
Programu, 

6) przedłożenie projektu Programu merytorycznym Komisją Rady Gminy celem zaopiniowania i skierowania na 
posiedzenie Rady Gminy, 

7) przedłożenie projektu Programu Radzie Gminy i podjęcie stosownej uchwały na sesji Rady Gminy. 

3. Po uchwaleniu Programu zostanie on zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej j Urzędu 
Gminy. 

Rozdział 5.
Sposób oceny realizacji programu 

§ 14. 1. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące 
w szczególności: 

1) liczby ofert, które wpłynęły od podmiotów, 

2) liczby podmiotów biorących udział w realizacji programu, 

3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach posiadanych środków 
finansowych, 

4) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez podmioty, 

5) wielkości środków przeznaczonych na realizację Programu, 

6) wielkość środków finansowych zaangażowanych przez podmioty Programu na realizacje zadań publicznych 
ujętych w Programie. 

2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie komórki 
organizacyjne Urzędu Gminy. 

3. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy 
sporządzi referat organizacyjny Urzędu Gminy. 

4. Wójt, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013, przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji 
Programu 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 15. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. 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 ) 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 17. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/104/2011 Rady Gminy 
Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r.w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Łodygowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców Gminy 
Łodygowice na 2012 rok. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 116/2011

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Zasady działania komisji 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel

Zalacznik1.pdf

