
                                                                                                                                                                                                 

 

 

UCHWAŁA NR XXII/ 157/2012                                                                                                          

Rada Gminy Sieroszewice 

z dnia 28  listopada  2012 roku 

 
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2013. 
  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst  jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze zm. ) Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2013, który stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 

roku. 

  

                                                                                                        

 

 

                                                                                                    

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr  XXII/157 /2012 Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 28  listopada  2011 roku 

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2013. 
  

         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w art. 5 wprowadziła obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca dotyczy 

działalności w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy. Ust. 3 tego artykułu 

nakłada również na Gminy obowiązek uchwalenia programu współpracy z tymi 

organizacjami. Opracowany program ma charakter systemowego określenia form oraz 

zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze 

zadań określonych przez ustawę jako działalność pożytku publicznego. Program  współpracy  

Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  na 2013 rok  został skonsultowany  z organizacjami 

pozarządowymi w dniu 22 listopada br.  na podstawie Uchwały Nr XLI/248/10 Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 

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

wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Wójt  Gminy  

                                                                                                             

                                                                                                                 Czesław Berkowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           Załącznik do Uchwały Nr XXII/ 157/2012 

                                                                                                    Rady Gminy Sieroszewice z dnia  28.11..2012 r.      

                                                  

 

                                                        PROGRAM WSPÓŁPRACY          

GMINY SIEROSZEWICE 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWI I INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

- NA ROK 2013 

 

I. Wstęp 

 

Art.5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz.1536 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy. 

 

Dla Samorządu Gminy Sieroszewice priorytetowym działaniem jest zaspakajanie w jak 

najwyższym stopniu potrzeb mieszkańców Gminy, a prowadzenie aktywnej polityki  

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów 

efektywnego kierowania Gminą. 

 

Mając na celu określenie w sposób czytelny zasad, form i zakresu współpracy z w/w 

organizacjami m.in. poprzez powierzenie im przez Gminę ustawowych zadań oraz wspieranie 

finansowe, niezbędne jest uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2013.  

 

II. Cele programu  

 

Celem Programu Współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:  

1) poprawa efektywności działań w obszarze zaspokajania potrzeb społecznych 

mieszkańców Gminy Sieroszewice, 

2) umacnianie w świadomości mieszkańców Gminy poczucia solidaryzmu społecznego 

oraz odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej 

tradycje, 

3) stworzenie warunków do zwiększenia współpracy mieszkańców w celu 

efektywniejszego rozwiązywania problemów i zagospodarowania czasu wolnego, 

4) aktywizacja społeczności lokalnej na poziomie sołectw i Gminy, 

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 

 

III.  Adresaci 

 

Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i  niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku: 

a) organizacje pozarządowe, 



b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 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, 

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

 

IV. Zakres współpracy  

 

1. podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb 

mieszkańców Gminy, 

2. współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia 

poziomu życia i szerszego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy, 

3. współpraca  przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, 

4. koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych, 

5. promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych  

i zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy Sieroszewice. 

 

 V . Formy współpracy  

 

1. Współpraca Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi 

i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w realizacji 

zadań w sferach wymienionych powyżej odbywać się będzie poprzez: 

a) powierzanie przez Samorząd wykonywania zadań publicznych wraz  

z udzieleniem dotacji, 

b) wspieranie przez Samorząd działań , podejmowanych przez podmioty w/w 

wraz z dofinansowaniem ich realizacji, 

c) umożliwienie organizacjom pozarządowym nabywania lokali (najem, 

dzierżawa), będących własnością Gminy z przeznaczeniem na działalność 

statutową tych organizacji – na preferencyjnych warunkach, 

d) zapraszanie na Sesję Rady Gminy przedstawicieli organizacji,  

e) umieszczanie na stronie internetowej Gminy Sieroszewice informacji nt. 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy, 

f)  użyczanie pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych, 

g) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej, 

h) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach podejmowanych 

działań, 

 

2. Współpraca, o której mowa powyżej może polegać na wspomaganiu podmiotów 

programu pod względem: 

      - informacyjnym, 

      - szkoleniowym. 

 

3. Współpraca odbywa się na zasadach: 

a) prawomocności, 

b) suwerenności stron, 

c) partnerstwa, 

d) efektywności, 



e) uczciwej konkurencji, 

f) jawności. 

4. Na podstawie własnego rozeznania w zakresie potrzeb lokalnych Wójt Gminy 

Sieroszewice może ogłosić w ciągu roku konkursy otwarte na ich realizację.  

 

 

 

    VI. Zlecanie realizacji zadań publicznych  

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach 

przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.  

2. Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w celu zlecenia realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego zostanie opublikowana:  

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sieroszewice, 

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

3. Podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert muszą spełniać warunki 

wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.). 

4. Wykaz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na 

realizację tych zadań zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Sieroszewice oraz na stronie internetowej Gminy. 

5. Gmina Sieroszewice będzie wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym  

i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację między 

innymi następujących zadań w zakresie: 

1)  upowszechniania  kultury fizycznej   - kwota  80.000,00 zł.,  

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego - kwota  

35.000,00 zł, 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł. 

 

 

VII. Zasięg terytorialny  

 

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi mającymi swą siedzibę na 

terenie Gminy Sieroszewice lub poza nim, ale działającymi na rzecz jego mieszkańców. 

 

VIII. Realizacja programu współpracy  

 

1. Ze strony Gminy Sieroszewice za przebieg programu współpracy odpowiadają  

w zakresie merytorycznej odpowiedzialności: 

a) Wójt Gminy Sieroszewice w zakresie wytyczania polityki społecznej  

i finansowej gminy, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy, 

b) Jednostki organizacyjne Gminy w zakresie bieżącej współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

c) Inspektor Urzędu Gminy Sieroszewice ds. obsługi Rady Gminy i spraw 

organizacyjnych w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy 

samorządem i sektorem pozarządowym. 

 



 

IX. Wzory dokumentów  

       Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra  

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010  r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru 

umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania 

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) 

 

X. Postanowienia końcowe 

  

1. Realizacja zadań jest uzależniona od środków zabezpieczonych w budżecie Gminy. 

2. Wnioski, uwagi, propozycje dot. funkcjonowania programu współpracy organizacje 

mogą zgłaszać Wójtowi Gminy. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, 

Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

4. W sytuacji, gdy odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego aniżeli przewidziane w Ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony. 

5. Program zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 

Sieroszewice. 

 

 


