
Projekt  
 

Uchwała Nr ……./2015 
Rady Gminy Opatowiec 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

w sprawie przyj ęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizac jami 
pozarządowymi i innymi podmiotami działaj ącymi w sferze po żytku 
publicznego. 

       Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),  
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Opatowiec uchwala,  
co następuje: 

 § 1. 

Uchwala się program współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi  
oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2015 roku. 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                        Andrzej Malec 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIEUZASADNIENIEUZASADNIENIEUZASADNIENIE    

 Zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy                          
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik 
do  Uchwały Nr ……/2015 

Rady Gminy Opatowiec 
z dnia 29 stycznia 2015 r. 

  
PROGRAM 

 
WSPÓŁPRACY GMINY OPATOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
ORAZ POZOSTAŁYMI PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI DZIAŁALNO ŚĆ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 
 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Program stanowi element lokalnej, szeroko rozumianej polityki społecznej i ma 
na celu objęcie możliwie jak najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej 
w społeczności lokalnej Gminy Opatowiec. 

2. Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych ujętych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnych 
z zadaniami gminy, określonymi w ustawie o samorządzie gminnym. 

3. Ilekroć w niniejszym Programie współpracy Gminy  Opatowiec z organizacjami 
pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego jest mowa o: 

a) ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to 
działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, 

c) organizacji – należy rozumieć przez to organizacje pozarządowe, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy, 

d) programie – należy rozumieć przez to Program współpracy Gminy 
Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2015. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Rozdział  II 

Obszary współpracy 

                                                       § 2 

1. Analizując występujące potrzeby społeczne oraz dotychczas składane przez 
organizacje oferty na realizację zadań Gminy priorytetowymi zadaniami 
przeznaczonymi do realizacji przez organizacje w roku 2015 będą: 

                a)   zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, 
b) zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  
c) zadania z zakresu pomocy społecznej, 
c) oświata i wychowanie, 
d) upowszechnianie kultury, tradycji i organizowanie imprez promujących  

Gminę, 
e) ekologia i ochrona przyrody, 
f) porządek, bezpieczeństwo i przeciwdziałania patologiom społecznym, 
g) działania na rzecz pomocy rodzinom patologicznym oraz osobom 

wykluczonym. 
Ustalone priorytety nie wyłączają możliwości wykonywania w 2015 roku innych zadań 
zgłoszonych w trybie art. 12 ust. 1 ustawy. 
 
 
 
                                                     Rozdział III 
 
Określenie współpracuj ących stron. 
 

§ 3. 
 

1. Rada Gminy Opatowiec. 
2. Wójt Gminy  Opatowiec. 
3. Organizacje pozarządowe, które zobowiążą się prowadzić działalność  

na terenie Gminy Opatowiec. 
4. Inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które zobowiążą  

się do prowadzenia działalności na terenie Gminy  Opatowiec. 
 
 

Rozdział IV 
 

Formy współpracy  
§ 4 



1. Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych przez Gminę, zapewnia 
się poprzez zlecanie realizacji tych zadań organizacjom, których działalność 
statutowa jest zgodna  z dziedziną zleconego zadania. 

2. Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

3. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych 
poprzez: 

a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie jego realizacji, 

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

 
§ 5 

1. Środki finansowe w formie dotacji są przyznawane w trybie konkursów ofert; 
powierzenie wykonania zadania może nastąpić także w innym trybie, 
a w szczególności poprzez zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach 
przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 3, nie mogą być wykorzystane na: 
a) zadania i zakupy inwestycyjne, 
b) zakup gruntów, 
c) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, 

d) działalność gospodarczą organizacji. 
      3.  Współpraca pozafinansowa polega na: 

a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 
b) konsultowaniu z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących ich działalności 
statutowej, 

c) prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej 
wspólnych działań Gminy i organizacji, 

d) wspieraniu organizacji, starających się o środki z innych źródeł niż 
budżet Gminy, m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach 
finansowania oraz udzielanie rekomendacji, 

e) umożliwianiu umieszczania przez organizacje pozarządowe                        
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy 
informacji dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań, 

f) nieodpłatnym udostępnianiu organizacjom pozarządowym 
pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy, w celu 
realizacji zadań statutowych. 

 
 

Rozdział V 
 

Zlecanie realizacji zada ń publicznych 
 

§ 6. 
 



1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym                   
i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może 
nastąpić w oparciu o ustawy: o działalności pożytku publicznego                          
i o wolontariacie, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz 
na podstawie przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu zlecenia realizacji zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym następuje w formie Zarządzenia 
Wójta Gminy Opatowiec, w którym powoływana jest Komisja Konkursowa oraz 
określany jest jej regulamin pracy. Zarządzenie zostanie każdorazowo 
zamieszczone: 

1) na stronie internetowej Gminy Opatowiec 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

3. Lista podmiotów ubiegających się o dotację, wyszczególnienie zadań oraz 
wielkość wnioskowanych dotacji zostaną upublicznione w formie stosownego 
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy. 

4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają  dotację, o wysokości dotacji 
oraz o stanowiskach pracy wyznaczonych do sprawowania merytorycznej                 
i finansowej kontroli nad realizacją zadań publicznych podejmuje Wójt Gminy. 

5. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe  realizowanych przy udziale dotacji Gminy sprawują 
wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy. 

 
 

Rozdział VI  

Postanowienia ko ńcowe 

§ 7 
 

1. Organizacje w terminie do 30.10.2015 r. składają ewentualne propozycje 
zadań do Programu współpracy z organizacjami na rok 2016. 

2. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku           
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). 

 
 


