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                               projekt 

 

 

               Załącznik nr 1 

                                                                                                     do Uchwały Nr ……………...

                       Rady Gminy Rozprza  

                                                                                                     z dnia                2020 roku 
 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ROZPRZA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK 

  

I. Wprowadzenie 

 

Rada Gminy Rozprza, mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 

lepszą realizację zadań samorządu Gminy, przyjmuje niniejszy Program, deklarując wolę 

współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3                  

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność 

pożytku publicznego, jest istotnym elementem spajającym i aktywizującym społeczność  

małych społeczności i rozwijania więzi mieszkańców naszej Gminy. 

Dla bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne 

znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również współpraca z organami gminy. 

U podłoża Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego leży przekonanie władz Gminy o korzyściach 

z niego płynących, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem w realizacji różnych form 

współpracy.                                                         

Program   został   opracowany   w   oparciu   o  przepisy  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  

2003 r. o działalności  pożytku  publicznego  i  o  zwanej dalej ”ustawą”.  

Podstawę  prawną współpracy określonej w niniejszym programie stanowią także: 

- ustawa  z  8  marca  1990 r.   o  samorządzie  gminnym  

- ustawa  z  27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznym. 

 

II. Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 

1. Cel główny: 

Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem Gminy Rozprza a organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Cele szczegółowe: 

1) poprawa efektywności działań w obszarze zaspokajania potrzeb społecznych 

mieszkańców Gminy Rozprza; 

2) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Rozprza poprzez pełniejsze zaspokajanie 

      potrzeb społecznych; 

3) poszerzanie i promowanie postaw proobywatelskich oraz rozwój wolontariatu; 

4) objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej; 
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5) pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych           

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach na rzecz Gminy i jej 

mieszkańców; 

6) promocja działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych           

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

prowadzących działalność pożytku publicznego; 

7) integracja organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących 

dzialalność pożytku publicznego realizujących  zadania publiczne; 

8) odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań; 

9) umacnianie w świadomości mieszkańców Gminy poczucia solidaryzmu społecznego 

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

tradycje. 

 

III. Zasady  współpracy   

 

           Współpraca Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na następujacych zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

i jawności. 

 

 

 IV. Zakres przedmiotowy Programu   

 

1. Przedmiotem współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi                      

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest 

realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust 1 ww. ustawy należących 

do zadań Gminy. W 2021 roku zadania publiczne Gminy Rozprza realizowane przy 

udziale organizacji pozarządowych będą obejmować głównie: sferę z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, realizowane poprzez szkolenie 

sportowe, organizację imprez, zawodów i rozgrywek sportowych oraz działania z 

zakresu sztuki, podnoszenia umiejętności muzycznych i kultywowania regionalnych 

tradycji. 

2. Program określa współpracę pomiędzy Gminą Rozprza a organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, wyznaczając zakres, formy i zasady tej współpracy. Ponadto, 

przedstawia sposób realizacji i oceny Programu. 

 

V.  Formy współpracy 

 

            Gmina Rozprza realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca 

może polegać na wspomaganiu finansowym, technicznym, szkoleniowym lub informacyjnym 

podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą. 

 

1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w szczególności w formach: 
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1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącym działalność 

pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 

w tej ustawie poprzez:  

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji               

na finansowanie ich realizacji;  

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji                            

na dofinansowanie ich realizacji; 

2) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej w trybie i na zasadach,                     

określonych w Uchwale Nr XXXVI/24/10 Rady Gminy  w  Rozprzy z dnia 23 

kwietnia 2010 r., w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego Gminy  Rozprza w ramach inicjatywy 

lokalnej  oraz umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

2. Współpraca Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć również formę niefinansową,  a w 

szczególności obejmować może: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej                         

tych organizacji na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy  

w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z 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 

3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych            

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli 

właściwych organów administracji publicznej; 

4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali 

regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej; 

5) udostępnianie lokali i obiektów na działalność statutową organizacji pozarządowej               

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na 

organizację spotkań otwartych; 

6) umożliwienie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i innych wydarzeń                               

na terenach lub w obiektach należących do Gminy. 

 

 

VI. Piorytetowe obszary realizacji zadań publicznych 

 

 

Za priorytetowe zadania własne Gminy Rozprza, które w 2021 roku będą realizowane                  

we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                            

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego przyjmuje się: 
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1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu 

do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i 

kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i 

materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez: 

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne            

i kulturalne,  

-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy, 

- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy 

efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych, 

-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu,   

- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  

(prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach), 

- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych. 

2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, mające 

na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, 

promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu 

poprzez sport, realizowane w szczególności  poprzez: 

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych 

dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych; 

- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności; 

- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo                     

w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu;  

- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego 

w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. 

3. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, mające na celu upowszechnianie 

krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego 

z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane 

w szczególności poprzez:  

- zlecanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki. 

 

 

VII. Okres realizacji Programu współpracy  

 

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

 

 

VIII. Sposób realizacji Programu 

 

1. Program współpracy skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów,                    

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, prowadzacych działalność na terenie Gminy Rozprza. Program nie 

obejmuje podmiotów, do działalności których nie stosuje się  przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. W imieniu Gminy współpracę, o której mowa w Programie realizują: 

1) Rada Gminy Rozprza i jej komisje - w zakresie określenia polityki społecznej                

i finansowej Gminy;  

2) Wójt Gminy Rozprza - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej 

Gminy wytyczonej przez Radę Gminy; 
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3) Komisja konkursowa - w zakresie opiniowania ofert na realizację zadań  

zleconych podmiotom Programu;  

4) pracownicy Urzędu Gminy w ramach swoich  kompetencji. 

3. Podstawowym trybem realizacji Programu i przekazywania środków finansowych 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącym działalność pożytku 

publicznego będzie ogłoszony przez Wójta Gminy Rozprza otwarty konkurs ofert. 

W przypadkach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie dopuszczalne jest stosowanie innego trybu. 

4. Wójt w ogłaszanym Konkursie określi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie i zadaniami priorytetowymi wymienionymi w niniejszym 

Programie, szczegółowe zadania publiczne przewidziane do realizacji przez organizacje, 

zasady, kryteria, formę i tryb zlecania zadań oraz wysokość środków na poszczególne 

zadania. 

5. Wójt powoła Komisję konkursową w celu weryfikacji ofert złożonych w Konkursie,              

ich oceny, wyrażenia opinii i przygotowania propozycji wyboru ofert do realizacji. 

 

IX. Wysokość środków planowanych na realizację Programu   

1. Gmina Rozprza planuje przeznaczyć na realizację zadań wyszczególnionych w części 

VI niniejszego Programu kwotę: 410 000,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy złotych 

00/100) 

 

X. Sposób oceny realizacji Programu 

 

1. Ocenę merytoryczną i finansową realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego sprawuje 

pracownik wyznaczony przez Wójta poprzez: 

1) ocenę sposobu realizacji zleconych zadań; 

2) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowie 

i programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi 

i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego; 

3) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje pozarządowe i podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań; 

4) egzekwowanie od organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków 

niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z ustawą, programem             

i umową.  

2. Prawidłowość realizacji zadania zatwierdza Wójt. 

 

XI. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 

 

1. W celu uchwalenia Programu podjęto następujące działania: 

1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy 

Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                            

i o wolontariacie na 2021 rok” opracowano w oparciu o program współpracy                   

na 2020 r. i  ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                       

oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu              

na rok 2021; 
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2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy 

Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                            

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” skierowano do konsultacji zgodnie z 

przepisami Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 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; 

3) w konsultacjach przeprowadzonych od 21 września 2021r., do 9 października 2021r.,                   

…………. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy Rozprza nie wniosły uwag. 

4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy 

Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 

przedłożono Radzie Gminy Rozprza. 

 

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert                    

w otwartych konkursach ofert. 

 

1. Wójt Gminy Rozprza w drodze zarządzenia powołuje Komisję konkursową jako organ 

doradczy w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert, zwaną dalej 

Komisją, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Komisja konkursowa działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej, 

stanowiący załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Rozprza powołującego Komisję 

konkursową. 

3.   W skład komisji konkursowej wchodzą: 

a) przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Rozprza; 

b) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z 

wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie; 

c) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić także, z głosem doradczym 

osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres 

zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

4. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną powołane przez 

Wójta Gminy Rozprza do składu Komisji konkursowej na podstwie zgłoszonych 

kandydatur. 

5. Przewodniczący i członkowie komisji przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia 

składają pisemne oświadczenia, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2f ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z art. 24  

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, nie podlegają 

wykluczeniu w pracach Komisji konkursowej. 

6. Ostatecznego wyboru ofert przeznaczonych do realizacji oraz podziału środków 

finansowych na poszczególne zadania dokonuje Wójt Gminy Rozprza. 

7. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów 

podróży. 
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XIII. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w  Programie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 


