
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr         /      /14 

Rady Gminy Żurawica 

z dnia,                    2014r. 

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Żurawica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 234 

poz. 1536 z późn. zmian.) 

 

Rada Gminy Żurawica uchwala co nastepuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwala się program współpracy Gminy Żurawica z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 

lata 2014 - 2019r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do uchwały 

Nr      /     /14 

Rady Gminy Żurawica 

z dnia                        2014 r. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŻURAWICA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI NA LATA 2014 - 2019 
 

 

Rozdział 1 

 

CEL PROGRAMU 

 

Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 - 2013 jest 

efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców Gminy Żurawica. Cel ten realizowany jest poprzez:  

1) określenie priorytetowych zadań publicznych, 

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, 

3) wykorzystanie możliwości organizacyjnych i kadrowych organizacji 

pozarządowych, 

4) zwiększenie ilości świadczonych usług społecznych oraz podniesienie ich 

standardu, 

5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych, 

6) zabezpieczenie w budżecie Gminy Żurawica środków finansowych 

umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań, o których mowa 

w punkcie 1. 

 

 

Rozdział 2  

 

Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, których 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz wysokość 

środków finansowych na ich realizację. 

 

§ 1. 

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi 

i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych obejmuje niżej 

wymienione zadania społeczne: 

- zlecanie, wspieranie i realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

- udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy 

według ich kompetencji,  

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w realizowaniu zadań sfery publicznej, 

- współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych 

z innych źródeł, w szczególności poprzez informowanie podmiotów programu 

o możliwości pozyskiwania tych środków.  

2. Za przedsięwzięcia priorytetowe w latach 2014 - 2019 uznaje się w szczególności: 

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Żurawica, 
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- działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy 

Żurawica w tym organizację imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych 

i sportowych, 

- rozwijanie i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży 

z Gminy Żurawica. 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 

- rozwijanie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w społeczności Gminy Żurawica 

poprzez organizację zawodów, turniejów, rozgrywek, szkolenia sportowego, a także 

reprezentowanie gminy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad 

gminnym. 

- wspieranie udziału klubów sportowych, działających na terenie gminy w ligach 

rozgrywkowych, imprezach i zawodach sportowych, 

3. W razie złożenia z własnej inicjatywy w trakcie roku budżetowego oferty realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe lub jednostki organizacyjne kościołów 

i związków wyznaniowych Rada Gminy Żurawica może zwiększyć środki finansowe 

przeznaczone na realizację programu w budżecie gminy. W takim przypadku zlecenie 

zadań nastąpi na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

 

 

Rozdział 3 

 

Formy współpracy 

 

§ 2. 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, których cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego w realizacji zadań wymienionych 

w rozdziale 2 obejmuje następujące formy: 

1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi 

i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, których 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych Rady 

Gminy Żurawica w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych 

organizacji, 

2) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z samorządami lokalnymi, 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi innych państw, 

3) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez w/w organizacje i podmioty środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy Żurawica, 

4) zlecanie w/w organizacjom i podmiotom zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. tj. 

przeprowadzenie otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują 

inny tryb zlecania lub dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób 

określony w przepisach odrębnych, a w szczególności na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, których cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego odbywa się na zasadach prawomocności, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji. 
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Rozdział 4 

 

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu. 

 

§ 3. 

1. Program współpracy współfinansowany będzie ze środków własnych Gminy Żurawicy. 

2. Wysokość środków przewidzianych na realizacje zadań programowych, a w szczególności 

na zlecenie zadań gminy organizacjom, określa uchwała budżetowa. 

3. Poszczególne zadania zlecone organizacjom finansowane będą ze środków przewidzianych 

w budżecie gminy. 

4. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizacje zadania publicznego. 

 

§ 4. 

1. Wykonanie programu koordynuje wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Żurawica. 

2. Przy zleceniu zadań na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty powinna być 

dokonana przez Komisję opiniującą oferty, powołaną przez Wójta Gminy Żurawica na 

zasadach określonych w zarządzeniu powołującym skład osobowy komisji. 

 

Rozdział 5 

 

Tworzenie programu i sposób jego konsultacji. 

 

§ 5. 

Program został stworzony w oparciu o opracowany jego projekt przedłożony do 

konsultacji z uwzględnienie opinii wskazanych w procesie jego konsultacji. 

 

§ 6. 

Projekt programu przedłożono do konsultacji poprzez publikację na stronie BIP Gminy 

Żurawica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żurawica i możliwość wyrażenie 

pisemnych opinii w terminie 14 dni od daty publikacji projektu do konsultacji na stronie BIP. 

 

Rozdział 6 

 

Sposób oceny realizacji programu. 

 

§ 7. 

Wyznaczony do koordynacji programu pracownik Urzędu Gminy Żurawica 

przygotowuje coroczne sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni do dnia 30 

kwietnia każdego roku i przedkłada je Radzie Gminy Żurawica oraz publikuje w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

 


