
 

             
   Projekt uchwały z dnia 28 października 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR______/_____/2019 
RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia _____listopada 2019 r. 
 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami 
pozarządowymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 
5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), Rada Gminy Stoszowice 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Regulamin pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację 

zadań publicznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 
 
§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl art. 5a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.  
Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 
ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w ustawie. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 
listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został poddany pod 
proces konsultacji zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Nr VI/38/2010 
Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących ich działalności statutowej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 196, poz. 3011) 
oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.). 

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr ___/__/2019  

Rady Gminy Stoszowice  
z dnia__listopada 2019 r. 

 

Roczny program współpracy Gminy Stoszowice  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020 

§ 1.  
Informacje ogólne 

 
Ilekroć w „Roczny program współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020” jest mowa o: 
1) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869  
ze zm.); 

2) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.  
11  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.); 

3) Programie - rozumie się przez to „Roczny program współpracy Gminy Stoszowice  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”; 

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.). 

 



 

§ 2. 

Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 

1. Program reguluje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z ze zm.). 

2. Celem głównym Programu jest budowanie i umacniane społeczeństwa 
obywatelskiego w oparciu o partnerstwo pomiędzy samorządem, a organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

3. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) wspieranie postaw obywatelskich poprzez zwiększenie wpływu sektora 
obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie; 

2) pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy; 
3) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych; 
5) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi, a samorządem jako elementu długoterminowego programu 
współpracy; 

6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów 
konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd; 

7) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw  
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych. 

§3. 
Zasady współpracy 

 
Współpraca pomiędzy Gminą Stoszowice a organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na 
następujących zasadach: 
1) pomocniczości - Gmina Stoszowice uznaje prawo organizacji pozarządowych  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do samodzielnego 
definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań 
publicznych i w takim zakresie współpracuje z nimi jak też wspiera ich działalność 
i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej  
w ustawie; 

2) suwerenności stron - Gmina Stoszowice respektuje niezależność i suwerenność 
organizacji pozarządowych i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, ich związków i reprezentacji; 



 

3) partnerstwa - organizacje pozarządowe i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie  
z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu  
i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich 
rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych; 

4) efektywności - Gmina Stoszowice przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków 
publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując wymogi 
wynikające z ustawy o finansach publicznych; 

5) jawności - Gmina Stoszowice udostępnia organizacjom pozarządowym  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego informacje  
o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwe jest 
prowadzenie takiej współpracy; 

6) legalności - wszelkie działania Gminy Stoszowice oraz organizacji pozarządowych  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywają się  
w granicach i na podstawie przepisów prawa. 
 
 

§4. 

Zakres przedmiotowy współpracy 

Współpraca pomiędzy Gminą Stoszowice, a organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczy zadań 
określonych w art. 4 ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych 
samorządu, realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy 
Stoszowice. 

§5. 

Formy współpracy 

Współpraca pomiędzy Gminą Stoszowice a organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się  
w następujących formach finansowych i poza finansowych: 
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów normatywnych, tworzenie 
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  
z przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 

3) zlecania realizacji zadań publicznych; 
4) wspieranie zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji, w tym dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów 
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (środki pochodzące spoza budżetu 



 

Gminy Stoszowice) służących realizacji zadań publicznych na rzecz Gminy 
Stoszowice; 

5) doradztwa i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe 
środków finansowych z innych źródeł, ich wykorzystania i rozliczania oraz 
doradztwa dotyczącego zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych 
zgodnie z obowiązującym prawem; 

6) przystępowania Gminy Stoszowice, w miarę potrzeb, do partnerstw w projektach 
kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy zewnętrznych; 

7) rekomendowania w miarę potrzeb projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe; 

8) obejmowania w miarę potrzeb honorowym patronatem Wójta Gminy Stoszowice 
inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe; 

9) nieodpłatnego udostępniania przez gminę, w miarę możliwości, pomieszczeń  
i sprzętu; 

10) wsparcie zadania publicznego poprzez udzielenie zwrotnej pożyczki na realizację 
zadania publicznego. 

§ 6. 

Priorytetowe zadania publiczne 

W roku 2020 założonymi celami priorytetowymi dla Gminy Stoszowice będą 
następujące zadania: 
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności wspieranie, 

organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, współpraca z klubami 
sportowymi, oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin; 

2) promocja zdrowia i przeciwdziałanie schorzeniom cywilizacyjnym,  
a w szczególności wspierane będą działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie 
ochrony zdrowia (organizacja różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Stoszowice poświęconych: zagadnieniom uzależnień oraz profilaktyki 
uzależnień, a także zapobieganiu urazom, wypadkom i udzielania pierwszej 
pomocy); 

3) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie uzależnień,  
a w szczególności wspieranie organizacji wypoczynku letniego i zimowego, zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemami 
społecznymi oraz profilaktyka i edukacja zdrowotna w zakresie uzależnień; 

4) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, a w szczególności wspieranie organizacji wszelkich form 
kulturalnych oraz artystycznych i edukacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu 
społecznemu  
i wspierających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży wraz z ich najbliższym 
otoczeniem; 

5) inne zadania określone w ustawie. 



 

§ 7. 

Okres realizacji programu 

Program obejmuje działania zaplanowane na rok 2020 z tym, że dopuszcza się 
rozpoczęcie działań przygotowawczych już w roku poprzedzającym, dopuszcza się 
zakończenie podsumowań i analiz do 30 kwietnia 2021 r. 

§ 8. 

Sposób realizacji programu 

1. Realizacja zadań publicznych odbywa się - zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy – 
w trybie otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy, chyba, że przepisy 
szczególne przewidują odrębny tryb zlecania zadań. 

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego może, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy, 
przyjmować jedną z form: 
1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji; 
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na dofinansowanie ich realizacji. 
3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie, mogą  

z własnej inicjatywy - zgodnie z art. 12 ustawy, złożyć ofertę realizacji zadań 
publicznych. 

4. Organizacje pozarządowe mogą złożyć wniosek o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19b ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
§ 9. 

Wysokość środków planowanych na realizację programu 
 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zawartych 
w programie współpracy określi uchwała budżetowa Gminy Stoszowice na rok 2020. 
Przewidywane środki zarezerwowane na realizacje Programu na 2020 rok wynoszą  
30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy zł). 

2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, organizacje pozarządowe 
złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych, w miarę możliwości 
finansowych mogą być zwiększone w budżecie Gminy środki przeznaczone na 
realizację programu współpracy. 
 

§ 10. 
Sposób oceny realizacji programu 

1. Oceny realizacji Programu dokonuje Wójt Gminy Stoszowice. Oceny dokonuje 
się po zakończeniu realizacji programu, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2021 



 

roku. Dopuszcza się możliwość dokonania oceny okresowej w trakcie trwania 
realizacji programu. Ocena dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki: 
1) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 
2) liczbę ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań 

publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert  
i w trybie pozakonkursowym; 

3) liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu 
Gminy Stoszowice na realizację zadań publicznych; 

4) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 
publicznych; 

5) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym  
z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych; 

6) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań 
publicznych zleconych w drodze konkursów ofert w zakresie wspierania zadań. 
2. Wójt Gminy Stoszowice przedłoży Radzie Gminy Stoszowice sprawozdanie  

z realizacji Programu w terminie określonym w art. 5a ust. 3 ustawy. 

§ 11. 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

Sposób tworzenia programu oraz konsultacji przebiegał w oparciu o wymogi 
wynikające z uchwały Nr VI/38/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września  
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 
działalności statutowej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 196, poz. 3011). 

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

w otwartych konkursach ofert 

1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w § 5, 
Wójt Gminy Stoszowice w drodze odrębnego zarządzenia powołuje komisję 
konkursową. 

2. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel 
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w ustawie mającej siedzibę na 
terenie Gminy Stoszowice lub działającej na rzecz jej mieszkańców, z zastrzeżeniem 
warunku wynikającego z art. 15 ust. 2d ustawy. 

3. Ogłoszenie konkursowe o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych 
na członka komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych Wójt Gminy Stoszowice publikuje na stronie internetowej Gminy 
Stoszowice i na stronie BIP Urzędu. 

4. Zasady działania komisji określa regulamin pracy komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr ___/__/2019  

Rady Gminy Stoszowice  
z dnia __listopada 2019 r. 

 

Regulamin pracy komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych 



 

§ 1.1. Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 członków. 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego 
nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji. 

3. W pracach Komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym 
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań 
publicznych, których konkurs dotyczy. 

4. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację postępowania konkursowego. 

5. Prace Komisji mogą być prowadzone w składzie, co najmniej 2 osobowym. 

6. Zadaniem Komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych 
złożonych w 2020 roku przez organizację i podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Stoszowice propozycji wyboru ofert, 
na które proponuje się udzielenie dotacji. 

 

§ 2.1.Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy oferty spełniają warunki 
formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) i ogłoszeniu  
o otwartym konkursie ofert. 

2. Oferty niespełniające któregokolwiek z kryteriów formalnych komisja wzywa 
do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień w ciągu 7 dni od daty umieszczenia 
wyników oceny formalnej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stoszowicach, BIP 
oraz przekazanie oferentowi tej informacji w formie telefonicznej bądź mailowej. 

 

§ 3.1.Po dokonaniu oceny formalnej członkowie Komisji dokonują oceny 
indywidualnej punktowej z ofert w skali 1 -10. 

2. Po dokonaniu ocen, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się głosowanie 
jawne, podczas którego, każdy członek Komisji oddaje głos za ofertą, która jego 
zdaniem najlepiej wypełnia warunki konkursu. 

3. Przy głosowaniu każdy członek dysponuje tylko jednym głosem. 

4. Komisja konkursowa sporządza sprawozdanie z oceny i przekazuje  
je niezwłocznie Wójtowi Gminy Stoszowice, który dokonuje wyboru oferty 
zatwierdzając prowadzone postępowanie. 

 



 

§ 4.1.Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania 
publicznego, wysokość przyznawanych środków ogłasza się niezwłocznie w: 

1) siedzibie Urzędu Gminy w Stoszowicach na tablicy ogłoszeń; 
2) stronie internetowejwww.stoszowice.pl; 
3) na stronie BIP. 

3. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, można żądać 
uzasadnienia wyboru lub też uzasadnienia odrzucenia oferty.



 

 


