
Projekt Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Program Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. określa cele, 

zasady, przedmiot i formy współdziałania Gminy Gródek z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, priorytetowe zadania publiczne, sposób tworzenia, realizacji i ewaluacji programu, wysokość 

środków planowanych na jego realizację, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi 

na 2021 r.; 

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

wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057); 

3) Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy; 

4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gródek. 

Rozdział 2. 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem głównym Programu jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy między Gminą 

a Organizacjami w zakresie definiowania i zaspokajania potrzeb mieszańców Gminy oraz zwiększania 

aktywności społeczności lokalnej. 

2. Cele szczegółowe: 

1) umocnienie lokalnych działań oraz tworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur działających na 

rzecz społeczności lokalnych; 

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie; 

3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 

4) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy; 

5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie Organizacjom występowania z ofertą 

realizacji projektów konkretnych zadań publicznych. 

Rozdział 3. 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 4. Współpraca Gminy z Organizacjami opiera się na zasadach: 

1) pomocniczości; 

2) suwerenności stron; 

3) partnerstwa; 

4) efektywności; 

5) uczciwej konkurencji i jawności. 



Rozdział 4. 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

§ 5. Gmina współpracuje z Organizacjami prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania 

Gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, przy prowadzeniu 

działalności w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy. 

Rozdział 5. 

FORMY WSPÓŁPRACY 

§ 6. Współpraca Gminy z Organizacjami odbywa się w formach finansowych i pozafinansowych.  

§ 7. Finansowe formy współpracy obejmują w szczególności zlecanie Organizacjom realizację zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formie: 

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

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

§ 8. Pozafinansowe formy współpracy obejmują w szczególności: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności 

statutowej; 

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

4) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

5) zawieranie umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 poz. 1295) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie 

określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818); 

6) współpracę w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w szczególności z funduszy Unii 

Europejskiej - pomoc Gminy obejmować będzie, w miarę możliwości: 

a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, 

b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych, 

7) pomoc w organizacji spotkań i szkoleń typu non-profit, w tym w zakresie nieodpłatnego udostępniania sali 

konferencyjnej w Gminnym Centrum Kultury w Gródku oraz innych obiektów użyteczności publicznej; 

8) pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w gazecie lokalnej „Wiadomości 

Gródeckie – Haradockije Nowiny” oraz na stronie internetowej Gminy; 

9) sprawowanie patronatu Wójta Gminy nad konkursami, fundowanie nagród, promocja konkursów, udział 

w pracach komisji konkursowych. 

Rozdział 6. 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

§ 9. Sfera zadań publicznych Gminy realizowana we współpracy z Organizacjami, obejmuje zadania 

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 2020 r. poz. 295 z późn. zm); 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 



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

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

9) wspierania i upowszechnia kultury fizycznej. 

Rozdział 7. 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§ 10. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Rozdział 8. 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU I SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

§ 11. Głównymi podmiotami, realizującymi postanowienia Programu są: 

1) Rada Gminy Gródek; 

2) Wójt Gminy Gródek; 

3) Organizacje, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy. 

§ 12. 1. Oceny realizacji Programu dokonuje się na podstawie wartości osiągniętych wskaźników realizacji 

Programu, o których mowa w § 13. 

2. Ocena realizacji Programu prowadzona jest w sposób ciągły, przez cały okres jego obowiązywania, a także 

po jego zakończeniu. 

§ 13. Ustanawia się następujące wskaźniki oceny realizacji Programu: 

1) wysokość środków finansowych przekazanych Organizacjom na realizację zadań publicznych w roku 

objętym Programem; 

2) wysokość środków własnych Organizacji, przeznaczonych na zleconą im realizację zadań publicznych 

w roku objętym Programem; 

3)  liczba ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez Organizacje w roku objętym Programem; 

4) liczba zadań publicznych zleconych w roku objętym Programem do realizacji Organizacjom, 

z wyszczególnieniem wsparcia i powierzenia realizacji tych zadań; 

5)  liczba zawartych w roku objętym Programem umów z Organizacjami na realizację zadań publicznych; 

6)  liczba ogłoszonych w roku objętym Programem konkursów ofert. 

§ 14. Wójt Gminy Gródek przedkłada Radzie Gminy Gródek do 31 maja 2022 r. sprawozdanie z realizacji 

Programu, określające w szczególności wartość osiągniętych wskaźników, o których mowa w § 13. 

Rozdział 9. 

WYSOKOSĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§ 15. Gmina planuje przeznaczyć na realizację Programu środki budżetowe w wysokości nie mniejszej niż 

111.000,00 zł 

§ 16. Wysokość środków finansowych, o których mowa w § 15, została określona na podstawie założeń do 

projektu uchwały budżetowej. Szczegółowe określenie wysokości środków planowanych na realizację Programu 

zostanie ustalona w  uchwale budżetowej Gminy na 2021 r. 

Rozdział 10. 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

§ 17. Projekt Programu opracowano przy uwzględnieniu wniosków z analizy sprawozdań z realizacji 

rocznych programów współpracy z lat poprzednich.  



§ 18. Program został w dniach od ....... do ....... października 2020 r. poddany konsultacjom na zasadach 

określonych  uchwale Nr XL/299/10 Rady Gminy Gródek z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i o wolontariacie, projektów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 19. W ramach konsultacji projekt Programu w dniu 1 października 2020 r. został podany do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz na tablicy 

ogłoszeń w jej siedzibie.  

Rozdział 11. 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA 

OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

§ 20. Komisje konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert powołuje Wójt Gminy Gródek. 

§ 21. 1. W skład komisji konkursowej wchodzi dwóch przedstawicieli organu wykonawczego oraz jedna 

osoba reprezentująca Organizacje. 

§ 22. Do oceny ofert złożonych w każdym ogłoszonym otwartym konkursie ofert, powołuje się odrębną 

komisję. 

§ 23. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; 

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania; 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie 

realizować zadanie publiczne; 

4) uwzględnia planowany przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących 

z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

5) uwzględnia planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę 

społeczną członków; 

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach 

poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

§ 24. W przypadku braków formalnych komisja konkursowa wzywa oferenta do ich usunięcia, 

w wyznaczonym terminie, w granicach przewidzianych ustawą. 

§ 25. Komisja na posiedzeniu przyjmuje protokół oceny ofert, który przewodniczący komisji niezwłocznie 

przekazuje Wójtowi Gminy Gródek. 

Rozdział 12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26. W sprawach nieuregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  

 


