
UCHWAŁA NR XIII/96/19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w 2020 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.2)) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiący załącznik do uchwały „Program współpracy Gminy Grodków 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1) Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. poz. 1696, poz. 1815.
2) Dz. U. z 2019 r. poz. 1570.

Id: 09D42203-4BF3-400E-8883-1AFD47DC9C2B. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XIII/96/19

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 29 listopada 2019 r.

„Program współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie;

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

3) programie należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w 2020 roku;

4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

5) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych 
organizacjom pozarządowymi poza konkursem ofert, określonym w art. 19a ustawy;

6) komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową do opiniowania ofert na realizacje zadań 
publicznych.

2. Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres 
realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację 
programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania 
i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 2. Cele programu

1. Celem głównym programu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Grodków poprzez 
realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe programu obejmują:

1) aktywizację społeczności lokalnej;

2) promocję organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
w Gminie Grodków;

3) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) rozwijanie nowych form współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi, zapewniających 
efektywne wykonywanie zadań publicznych gminy;

5) budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron;

6) poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;

7) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

§ 3. Zasady współpracy

Współpraca Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

1) pomocniczości, która oznacza podział zadań pomiędzy sektorem publicznych a sektorem obywatelskim, 
ukierunkowanym na umacnianiu roli obywateli, ich wspólnot i organizacji pozarządowych;

2) suwerenności stron, która przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz 
wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne;
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3) partnerstwa, która oznacza współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną 
umową lub porozumieniem;

4) efektywności, która polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań 
publicznych,

5) uczciwej konkurencji i jawności, zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na 
równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych.

§ 4. Zakres przedmiotowy

Przedmiotem współpracy Gminy Grodków  z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań gminy 
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.);

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

8) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§ 5. Formy współpracy

1. Współpraca Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter 
finansowy i pozafinansowy.

2. Współpraca finansowa następuje poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych związanych 
z przekazywaniem środków finansowych na ich realizację i może mieć formy:

1) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Współpraca pozafinansowa może odbywać się poprzez:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej 
i organizacje w celu ich zharmonizowania;

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

3) tworzenie w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym lub  inicjatywnym;

4) udzielanie wsparcia technicznego poprzez nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, lokali, sal 
konferencyjnych, obiektów sportowych oraz niezbędnego sprzętu w celu realizacji zadań statutowych 
organizacji pozarządowych;

5) wymianę informacji dotyczących kierunków działalności;

6) działalność informacyjną w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń, poradnictwa, publikacji dla 
organizacji pozarządowych;

7) organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania organizacji 
pozarządowych.

§ 6. Priorytetowe zadania publiczne
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Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy Grodków w zakresie:

1) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.):

- Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi 
w miejscu ich przebywania;

2) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

- Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo 
kulturowe wśród dzieci i młodzieży;

3) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych;

4) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

- Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;

5) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

- Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

- Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi;

6) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego 
i lokalnego dorobku artystycznego;

7) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu 
życia,

- Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych,

- Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży.

- Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży,

- Wspieranie grup abstynenckich w zakresie realizacji ich celów statutowych;

8) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami:

- Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich;

9) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

- Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.

§ 7. Okres realizacji programu

Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 8. Sposób realizacji programu

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych 
konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Grodkowa, na zasadach określonych w ustawie oraz innych 
trybach w niej określonych.

2. Podmiotami realizującymi postanowienia Programu są:

1) Rada Miejska w Grodkowie;

2) Burmistrz Grodkowa;
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3) Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Grodków.

§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

1. Na realizację programu Gmina Grodków planuje przeznaczyć w 2020 roku środki 
finansowe w wysokości nie mniej niż 579.880,00 zł.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu i wynikających z tego zadań publicznych 
zleconych organizacjom pozarządowym, określona zostanie w załączniku do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 10. Sposób oceny realizacji programu

1. Burmistrz Grodkowa w terminie wskazanym przez ustawę przedłoży Radzie Miejskiej w Grodkowie 
sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

2. Do oceny realizacji programu wskaźnikami są informacje dotyczące:

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

3) liczby ofert złożonych w trybie pozakonkursowym;

4) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych;

5) wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych.

§ 11. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Program został opracowany na podstawie planowanych przez Gminę Grodków zadań publicznych do 
realizacji w trybie ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które złożyły propozycje realizacji 
zadań publicznych w 2020 r.

2. Konsultacje programu przeprowadza się w sposób określony w uchwale N II/6/10 Rady Miejskiej 
w Grodkowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowym 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.

3. Protokół z przeprowadzonych konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka: 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

§ 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert

1. Komisja powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Grodkowa.

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

3. Komisja ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena 
merytoryczna polega na:

1) ocenie jakości, możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta;

2) ocenie przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, sprawdzeniu jej pod względem rachunkowym;

3) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym 
zadania, harmonogramem i kosztorysem.

4. Dla każdej ocenianej oferty komisja sporządza kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę 
punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który przedkładany jest Burmistrzowi Grodkowa.

6. Burmistrz Grodkowa dokonuje rozstrzygnięcie konkursu w formie zarządzenia, które zostaje ogłoszone 
zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.
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