
 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINY  PUCHACZÓW 

 Z  ORGANIZACJAMI  POZARZ ĄDOWYMI  I  INNYMI  PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNO ŚĆ  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  W  2014  ROKU 

  

          Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) – zwanymi dalej 

organizacjami pozarządowymi – w 2014 r. wiąże się z realizacją konstytucyjnej zasady 

pomocniczości oraz służy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot. Współpraca ta 

opiera się także na zasadzie partnerstwa. 

Program współpracy Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku – zwany dalej 

Programem współpracy – jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji 

pozarządowych, mającym jednocześnie na uwadze zapewnienie tym organizacjom lepszych 

warunków funkcjonowania oraz wspierania własnych inicjatyw i działań na terenie gminy. 

Rozwój Gminy oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem 

lokalnych władz. 

Celem realizacji Programu współpracy jest podniesienie skuteczności i efektywności 

działań w sferze zadań publicznych poprzez osiąganie maksymalnych efektów przy 

ponoszonych nakładach. 

Program określa także obszary i priorytety działań na jakie Gmina Puchaczów w roku 2014 

przeznaczy środki finansowe. Kryteriami wyboru obszarów finansowania są potrzeby Gminy 

oraz potencjał i doświadczenie organizacji pozarządowych. 

 

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

Celem głównym Programu współpracy jest: 

1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy. 

3. Poprawa jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców. 

 

 

II. CELE  SZCZEGÓŁOWE 

1. Budowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną. 



2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych będących jednym z elementów 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

3. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy 

Puchaczów, powstawania inicjatyw lokalnych, promocja postaw obywatelskich, 

umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie. 

4.  Budowanie podstaw publiczno - społecznego partnerstwa z ukierunkowaniem na zlecanie 

realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 

5.  Podnoszenie standardów współpracy Gminy Puchaczów i organizacji pozarządowych       

w zakresie realizacji zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

 

III. ZASADY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Gminy Puchaczów z podmiotami Programu opiera się na następujących 

zasadach: 

1. Pomocniczości, która opiera się na założeniu, że realizacja możliwie szerokiego zakresu 

zadań publicznych powinna odbywać się przez struktury usytuowane jak najbliżej 

obywateli, natomiast Gmina Puchaczów podejmuje działania na rzecz pobudzania, 

wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego.  

2.  Suwerenności stron, co oznacza, że współpracujące ze sobą strony w sposób niezależny    

i suwerenny podejmują działania w zakresie współpracy.  

3. Partnerstwa, co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formach 

określonych przepisami prawa, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów 

społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonaniu zadań 

publicznych.  

4. Efektywności, która polega na wspólnym dążeniu Gminy Puchaczów i podmiotów 

Programu współpracy do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych 

przy określonym nakładzie środków finansowych. 

5. Uczciwej konkurencji, zgodnie z którą wszystkie podmioty podlegają jednakowym 

kryteriom przy nawiązywaniu współpracy, a także udzielane są im takie same informacje 

odnośnie wykonywanych działań.  

6. Jawności, zgodnie z którą wszystkie możliwości współpracy Gminy Puchaczów                  

z organizacjami pozarządowymi są jawne, powszechnie wiadome i dostępne. Gmina 

udostępnia podmiotom informacje o celach, kosztach i efektach współpracy oraz               

o środkach finansowych zaplanowanych w budżecie na realizację Programu współpracy. 



 

IV. ZAKRES  PRZEDMIOTOWY 

Przedmiotem współpracy Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja 

zadań Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. 

 

V. FORMY  WSPÓŁPRACY 

1. Finansowa współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może być realizowana 

poprzez: 

      a) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji, 

b) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

c) udzielanie pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego finansowanych 

z innych źródeł niż budżet gminy. 

1)  podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego jest 

otwarty konkurs ofert,  

2) Wójt Gminy Puchaczów w drodze zarządzenia, precyzuje warunki ubiegania się                 

o udzielenie dotacji, 

3)  zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu     

o otwartym konkursie ofert,  

4) ogłoszenia o otwartych konkursach ofert oraz ich wyniki publikowane są:  

       a) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

       b) na stronie internetowej Gminy Puchaczów,  

       c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Puchaczowie, 

5) program współpracy finansowany jest z budżetu Gminy Puchaczów. Podstawowym 

kryterium, decydującym o udzieleniu wsparcia dla organizacji jest zgodność jej 

działalności statutowej ze zlecanym zadaniem oraz prowadzenie działalności na rzecz 

mieszkańców gminy Puchaczów.  

2. Pozafinansowe formy współpracy mogą polegać na: 

1) udostępnianiu pomieszczeń będących w zasobach Gminy na szkolenia lub spotkania 

organizowane przez organizacje pozarządowe, zgodne z charakterem lokalu, dotyczące 

działalności pożytku publicznego,  



2)  pomocy przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy,       

w szczególności poprzez rekomendowanie wniosków o granty i dotacje, promowanie 

ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł trzecich, pomoc w organizacji 

konsultacji i szkoleń dotyczących zdobywania funduszy, wystawiania listów 

intencyjnych,  

3)  pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z gminami partnerskimi Gminy, 

4) promocji działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe – w szczególności 

poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Puchaczów oraz             

w innych gminnych publikatorach, 

5)  udzielanie pomocy merytorycznej w związku z realizacją przez organizacje pozarządowe 

zadań publicznych, 

6) wymianie informacji o planowanych kierunkach działań w roku 2013 w ramach 

zorganizowanego spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z przedstawicielami władz 

Gminy Puchaczów w miesiącach wrzesień/październik 2013 r. 

7) prowadzeniu bazy danych organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą 

Puchaczów. 

 

VI. PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE 

Na rok 2014 ustala się priorytety zadań, które – do realizacji – można zlecić organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego            

w formie wparcia ich realizacji: 

1. W ramach ochrony i promocji zdrowia w szczególności: 

   a) działalność profilaktyczna, edukacyjna, szkoleniowa w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii, 

   b)    wychowanie i opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią, 

   c)   działalność edukacyjna i promocyjna zachowań prospołecznych i prozdrowotnych. 

 

2 .W ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  tradycji w szczególności: 

   a)   promocja twórczości i tradycji lokalnej, 

   b)   organizowanie różnorodnych form upowszechniania kultury, 

c)   wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

d)   wypoczynek dzieci i młodzieży 

3. W ramach kultury fizycznej i sportu w szczególności: 



   a)   upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

   b)   organizacja turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, 

   c)   organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 

4. W ramach ekologii i ochrony środowiska: 

a)  działalność edukacyjna oraz promująca prawidłowe zachowania proekologiczne oraz z 

zakresu ochrony środowiska. 

 

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Program współpracy Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku jest 

programem rocznym i obowiązuje od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

VIII. SPOSÓB  REALIZACJI  PROGRAMU 

1. Podmioty uczestniczące w realizacji Programu współpracy:  

    a) Rada Gminy Puchaczów – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej                  

i finansowej,  

             b) Wójt Gminy Puchaczów – w zakresie realizacji założeń polityki społecznej i finansowej 

oraz przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych, 

    c) Urząd Gminy – w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, 

opiniowania wniosków pochodzących od organizacji, doradztwa w sprawach 

dotyczących organizacji, dostarczania informacji organizacjom o innych niż 

samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków           

o dofinansowanie ze źródeł spoza budżetu gminy, 

     d) organizacje pozarządowe prowadzące na terenie gminy i dla mieszkańców gminy 

Puchaczów działalność pożytku publicznego. 

 

IX. WYSOKO ŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJ Ę PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

W roku 2014 na realizacje programu współpracy, przeznaczone zostaną środki finansowe nie 

mniejsze niż 253 000,00 zł. 

 

X. SPOSÓB  OCENY  REALIZACJI  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY 

1. Miernikiem efektywności realizacji Programu współpracy będę informacje dotyczące: 



    1) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania pożytku publicznego na rzecz 

mieszkańców gminy Puchaczów przy współpracy z Gminą Puchaczów w 2013 r. 

    2) liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych przez te organizacje 

pozarządowe, 

    3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Puchaczów na 

realizację  zadań pożytku publicznego, 

    4) wysokość środków finansowych będących wkładem własnym organizacji 

pozarządowych w realizowanych zadaniach pożytku publicznego, 

2. Wójt Gminy Puchaczów do dnia 30 kwietnia 2015 r. przedłoży Radzie Gminy Puchaczów   

sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2014 r. uwzględniając informacje 

określone w ust. 1, 

3. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 2 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Puchaczów. 

 

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁP RACY 

ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

1.  Projekt Programu współpracy opracowany został na podstawie doświadczeń jakie Gmina 

Puchaczów posiada we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

2.   Projekt Programu współpracy, wraz ze szczegółami dotyczącymi sposobu 

przeprowadzenia konsultacji opublikowany został na stronie internetowej Gminy 

Puchaczów, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w celu poddania go 

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.  

3.  Uwagi i propozycje wniesione przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji do 

projektu Programu współpracy zostały przekazane do właściwej merytorycznie komórki 

organizacyjnej, w celu ich zaopiniowania i ewentualnego uwzględnienia w projekcie 

Programu współpracy.  

4.  Informacja o przebiegu konsultacji wraz z zestawieniem uwag i opinii została podana do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Puchaczów w BIP oraz 

przedstawiona Radzie Gminy Puchaczów.  

5  Ostateczny projekt Programu współpracy został wniesiony pod obrady Rady Gminy 

Puchaczów. 

6.  Uchwalony przez Radę Gminy Puchaczów Program współpracy jest zamieszczony na 

stronie internetowej Gminy Puchaczów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 



XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA  KOMISJI  

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH 

KONKURSACH OFERT 

1 .Wójt Gminy Puchaczów po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych, w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową w celu opiniowania 

ofert złożonych na realizację tych zadań.  

2.  W skład Komisji wchodzą:  

     1) pracownik merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi oraz pracownik referatu finansowego Urzędu Gminy                          

w Puchaczowie,  

     2)  przedstawiciele organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących 

podmioty biorące udział w konkursie,  

     3)   w skład Komisji mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby 

posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań 

publicznych, których konkurs dotyczy.  

3. Do składu Komisji nie może być powołana osoba, która pozostaje z oferentem w takich 

relacjach, które mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.  

4.  Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.  

5.  Komisja obraduje bez udziału oferentów.  

6. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Wójt Gminy Puchaczów w Zarządzeniu 

powołującym komisję.  

7.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,    

w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego.  

8.  Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.  

9.  Do zadań Komisji należy:  

     1)  ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych     

w treści ogłoszenia konkursowego,  

     2) przygotowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy Puchaczów propozycji podziału 

środków finansowych, 

     3)  sporządzenie protokołu z prac Komisji.  

10. Z prac Komisji sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności:  

     1)   skład komisji konkursowej,  

     2)   datę otwarcia ofert,  



     3)   nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie,  

     4)   nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane, z podaniem przyczyny,  

     5)  liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom wraz z uzasadnieniem oraz 

proponowaną kwotę dotacji,  

     6) zapis o spełnieniu bądź niespełnieniu warunków udziału w konkursie przez 

poszczególnych oferentów,  

     7)   informację o wyłączeniu członków Komisji z oceny ofert,  

     8)   podpisy członków komisji.  

11. Protokół przedstawiany jest Wójtowi Gminy Puchaczów.  

12. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Wójt Gminy, po 

zapoznaniu się z opinią przedstawioną w protokole z prac Komisji. 

  


