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- Projekt   -  
 
 
 

Uchwała Nr …………………. 
Rady  Gminy  w Nowym  Żmigrodzie 

z dnia ……………………….. 
 
 
 
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na  2019 r. 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 , pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze  zm. ) oraz art. 5a ust.1 
ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity :   Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zm. ). 

 
Rada Gminy uchwala , co następuje : 

 
§1 Uchwala się roczny program współpracy Gminy Nowy  Zmigród z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016,  
poz. 1817 z późn. zm. ) na  2019 r.  w brzmieniu jak w załączniku do Uchwały . 

 
§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nowy  Zmigród . 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                             Załącznik do Uchwały Nr ……… 
                                      Rady Gminy Nowy Żmigród    
                                      z dnia ……………………………….  

 
 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY  
NOWY ŻMIGRÓD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO  NA 2019 ROK. 

Postanowienia ogólne 

1. Program reguluje współpracę między Gminą Nowy Zmigród a organizacjami 
pozarządowymi w zakresie planowania, inicjowania i realizacji zadań publicznych na 
terenie Gminy, na rzecz jej mieszkańców. 

2. Program dotyczy organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie 
Gminy lub na rzecz jej mieszkańców, których cele statutowe przewidują realizowanie 
działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy 
Nowy Zmigród. 

3. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 

I.Cele  Rocznego Programu Współpracy 

a)   Wzmocnienie potencjału Organizacji, 
b)   Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego, 
c) Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających    
     świadomość społeczeństwa obywatelskiego. 

1. Cel główny 

Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i 
rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym poprzez budowanie 
partnerstwa pomiędzy Gminą Nowy Zmigród a organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
2. Cele szczegółowe 

Celami szczegółowymi programu są: 

 umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój 
lokalnego środowiska 

 poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców 
Gminy  Nowy Zmigród, 

 integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 
 prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, 
  wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

 
 
 



 
 
 

II. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy Nowy Żmigród  z   organizacjami 
 pozarządowymi w 2019 roku 

1.  Przedmiotem współpracy Gminy Nowy Żmigród i organizacji pozarządowych  jest 
wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zaspokojenia istniejących 
potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Nowy Żmigród. 

2. W 2019 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą 
     priorytetowe zadania publiczne w wymienionym niżej zakresie: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
2)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej kulturowej, 
5)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
6)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
7)  turystyki i krajoznawstwa, 
8)  wypoczynku dzieci i młodzieży 
9)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,   upowszechniania  

i ochrony praw dziecka, 
10)  ochrony i promocji zdrowia, 
11)  ratownictwa i ochrony ludności. 

III. Formy i  warunki  współpracy 

Współpraca Gminy Nowy Żmigród  z organizacjami pozarządowymi  odbywać się będzie 
w następujących formach: 
1. Finansowej poprzez: 

a) powierzanie do realizacji organizacji określonego zadania publicznego wraz  
z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji; 

b) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie jego realizacji; 

c) finansowe formy współpracy Gminy Nowy Zmigród z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami  polegają na zleceniu realizacji zadań publicznych, o których 
mowa w art.5 ust.2 pkt 1 ustawy, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust.1 
pkt 1 lit. e) , art. 151 ust.1 oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. z 2016  poz. 1870. ) , może mieć formy : 
- powierzenia  wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

  finansowanie jego realizacji, 
- wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. 
d) Podstawowym trybem zlecania wykonania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. 
e) Na wniosek organizacji pozarządowej Wójt Gminy  może zlecić realizację zadania 

 publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, pod warunkiem spełnienia 
 przesłanek  określonych w art. 19a ust. 1 ustawy. 

f)  Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań 



publicznych również takich, które dotychczas były realizowane w inny sposób, w 
tym przez organy administracji publicznej. Tryb postępowania  w takim przypadku 
określa art. 12 ustawy. 

g)  otwarte konkursy ofert ogłasza Wójt Gminy. 
       h) Wójt Gminy   określa każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym  szczegółowe 

warunki konkursu. 
i) Otwarte konkursy ofert rozstrzyga Wójt, po zasięgnięciu opinii Komisji 

 Konkursowych, powoływanych w trybie i działających według  zasad określonych 
   w pkt  VIII. 

 j)  Zlecone zadania publiczne realizowane są na podstawie umów, zgodnie z ich   
  zapisami. 

k) Prawidłowość realizacji zadań publicznych, a w szczególności ich  zgodność z  
zapisami   umów, podlega kontroli wydziałów i jednostek merytorycznych. 

l) Podstawą rozliczenia dotacji jest wykonanie zadania publicznego w zakresie i w 
terminach określonych w umowie, odpowiednie udokumentowanie  
poszczególnych działań oraz wydatków związanych z ich realizacją, a także 
złożenie  sprawozdania z wykonania zadania. 

 
2. Pozafinansowej poprzez: 

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  
i  współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 

b) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

c) angażowanie i wspieranie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji 
osiągnięć; 

d) pomoc przy organizowaniu przez organizacje spotkań np. poprzez możliwość 
nieodpłatnego udostępnienia sal, środków technicznych itp. 

e) organizowanie konsultacji i szkoleń, celem podniesienia sprawności 
funkcjonowania organizacji; 

f) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 
g) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą; 
h) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań 

publicznych z innych źródeł niż dotacja z Gminy Nowy Żmigród. 

IV. Zasady współpracy 

Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: 

 
– partnerstwa - organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach i w  formie 

określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym  z odrębnych  przepisów, 
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu  problemów społecznych, 
 ich rozwiązywaniu oraz wykonywaniu zadań    publicznych; 

– pomocniczości - zgodnie z którą Gmina współpracuje z organizacjamipozarządowymi  
umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

– efektywności - w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe wspólnie dążą   do 
       osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych; 
– jawności - zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią

 organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych
 zadań publicznych, mogących stanowić  przedmiot współpracy oraz zapewnia 
przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań     publicznych; 

– suwerenności stron - oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności 



względem siebie podmiotów Programu oraz prawo do    odrębności  wsamodzielnym 
definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych,w tym należących do sfery 
zadań publicznych, zgodniez obowiązującymi przepisami prawa;     

– uczciwej konkurencji - w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe zakładają  
kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równym traktowaniu 
wszystkich podmiotów ubiegających się o możliwość realizacji  zadań  publicznych. 

V. Okres realizacji programu 

Gmina Nowy Zmigród  realizuje zadania publiczne we współpracy z  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu 
współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2019. 

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

Gmina Nowy Zmigród  współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2019 
i przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową. 

VII. Sposób oceny realizacji programu współpracy 

Gmina Nowy Zmigród  w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości 
wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków 
finansowych. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty  
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 
wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany 
dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym 
przez sprawdzającego. 
Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno  
w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń 
wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać 
częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania 
zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej 
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami 
wynikającymi z „Ustawy”. Również nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt 
Gminy przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 
 

VIII.   Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej 

do oceny  ofert  w otwartym konkursie ofert 

 

Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy 
Nowy Zmigród , niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. 
W skład komisji wchodzą: 
1. Przedstawiciele organu wykonawczego, 
2. Reprezentant organizacji pozarządowych. 
W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające 



specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 
konkurs dotyczy. 
Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  W 
trybie konkursowym dokonuje  oceny i kwalifikacji ofert. 
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

 ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty 
wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe 
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane; 

 ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania; 

 uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 
 ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, 

których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; 
 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione 

w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z 
innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione 
w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

 uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku 
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, 
które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod 
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków. 

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące 
działalność dla mieszkańców Gminy Nowy Zmigród , które zaspakajają ich ważne 
potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę  wsparcia dla 
organizacji jest działalność na rzecz Gminy Nowy Zmigród  i jej mieszkańców. Ogłoszenie 
o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie 
internetowej Gminy Nowy Zmigród . 

IX.  Informacja o sposobie tworzenia programu 

oraz o przebiegu konsultacji . 

 

Projekt Programu został  umieszczony na stronie internetowej Urzędu  Gminy Nowy 
Zmigród, w Biuletynie Informacji Publicznej  z adnotacją o  możliwości przekazywania 
uwag i spostrzeżeń w formie pisemnej, elektronicznej na adres sylwia@nowyzmigrod.eu  
lub telefonicznie pod    nr  ( 013 ) 44 826 09 . 
 

 

 

 

 


