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Załącznik  

       do  Uchwały Nr XV/189/19 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

z dnia  28 listopada 2019 roku 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY  

MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. W świetle art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 j.t.): „Organy administracji publicznej prowadzą 

działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio 

do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku 

publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów”. 

Gmina Kolbuszowa dążąc do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz kładąc nacisk na 

nieustanny rozwój działań lokalnych, wyraża chęć współpracy z organizacjami pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców. 

Współpraca, o której mowa w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy prowadzona jest w oparciu o roczny 

program współpracy uchwalany przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po 

konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, 

przeprowadzonymi w sposób określony w Uchwale Rady Miejskiej Nr LVIII/627/10 z dnia  

24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zakres zadań publicznych do współpracy został określony w art. 4 ustawy.  

Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami 

pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania 

publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program 

precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych 

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. 

  

§ 2. Ilekroć w  programie współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z organizacjami 

pozarządowymi jest mowa o: 

a) ustawie – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 j.t.);  

b) programie – rozumie się przez to  „Program Współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa  

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”, o którym mowa w art. 5 a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 j.t.);  

c) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl art. 3  
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ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 j.t.);  

d) otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 j.t.);  

 

§ 3. Cele programu 

1.Celem głównym wprowadzenia programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 rok jest współpraca z nimi poprzez wykorzystanie aktywności 

społecznej w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kolbuszowa, zwiększenie 

udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz prowadzenie bardziej 

efektywnych działań na rzecz mieszkańców Gminy. 

2. Cele szczegółowe: 

a) podejmowanie działań służących aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,                         

b) intensyfikacja działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej,                                  

c)  działania w zakresie sportu i rekreacji,  

d)  przeciwdziałanie bezrobociu,   

e) promocja Gminy Kolbuszowa i współpraca z zagranicą, 

 

§ 4. Zasady współpracy 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: równego dostępu 

do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. 

 

§ 5. Przedmiot współpracy 

Przedmiotem współpracy władz gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi jest: 

 realizacja zadań gminy określonych w ustawach, 

 podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy, 

 tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

 określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 

 konsultowanie aktów prawa miejscowego. 

 

§ 6. Formy współpracy 

Gmina Kolbuszowa realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W szczególności może odbywać się ona w formach: 

 powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

 wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji, 

 współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

 użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków 

komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego,  
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 promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,  

na stronie internetowej Gminy. 

 

§ 7. Priorytetowe zadania publiczne: 

 Pomoc społeczna w zakresie wspierania i pomocy osobom starszym nie mającym 

zatrudnienia, oraz dzieciom i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych, 

wielodzietnych, najuboższych wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich 

rozwoju, ponadto łagodzenie skutków ubóstwa i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji 

życiowej. 

 Pomoc osobom niepełnosprawnym, w zakresie integracji tych osób ze środowiskiem 

ludzi zdrowych, oraz przystosowaniem ich do normalnego funkcjonowania  

w społeczności lokalnej, oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia, wolnego od 

patologii społecznych. 

 Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 Kultura fizyczna i sport w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarówno 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej, jak i dorosłych, poprzez organizacje imprez 

masowych, prowadzenie sekcji różnych dyscyplin sportowych (m.in. piłka nożna, piłka 

ręczna, koszykówka, siatkówka, lekka atletyka, pływanie, brydż, szachy, karate, 

badminton, tenis stołowy, sporty siłowe), udostępnianie terenów odpowiednich do 

uprawiania sportu i urządzeń sportowych, tworzenie przyszkolnych miejskich  

i wiejskich klubów sportowych. 

 Integracja wspólnot i społeczności lokalnych przez organizowanie i współorganizowanie 

imprez okolicznościowych, masowych, promowanie gminy poprzez współpracę  

z zespołami ludowymi, instytucjami kultury, w tym również organizacji  zrzeszających 

kombatantów, ludzi zasłużonych w walce o niepodległość i emerytów, rencistów oraz 

inne działania z gminami powiatu kolbuszowskiego. 

 Współpraca z zagranicą, poprzez utrzymywanie stosunków międzynarodowych ze 

społecznościami lokalnymi innych państw, zrzeszonych w UE, oraz spoza UE 

 

§ 8. Okres realizacji programu 

Program współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 

obowiązuje w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

§ 9. Sposób realizacji programu 

1. Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że 

przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań 

publicznych zgodnie z art.12 ustawy. 

3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których 

mowa w ust.2 biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom 

publicznym, zapewnienie  wysokiej  jakości wykonania danego zadania, dostępność środków 

finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez 

podmioty Programu.  
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4. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego, Burmistrz Kolbuszowej opublikuje informację 

o nim w: 

 Biuletynie Informacji Publicznej 

 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. 

 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

5. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami 

wynikającymi z ustawy.  

6.  Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być udzielane na: 

 dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy 

celowych na podstawie odrębnych przepisów, 

 działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,  

 udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 

 działalność polityczną i religijną w ramach możliwości prawnych. 

 

§ 10. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu  

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie   

Gminy Kolbuszowa na rok 2020. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa                 

w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel  

w budżecie na rok 2020.  

2. Prognozowane środki na dotacje udzielane na zadania realizowane przez organizacje                 

w 2020 r. wynoszą: 1 304 500 zł. 

 

§ 11. Sposób oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia programu oraz 

przebiegu konsultacji  

1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji mającej na celu ocenę efektywności 

wykonania programu. Miernikami efektywności będą w szczególności:   

 liczba otwartych konkursów ofert, 

 liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

 liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, 

 liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione), 

 liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki 

budżetowe , 

 liczba wspólnie realizowanych zadań,   

 wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań 

publicznych przez organizacje; 

 liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych 

przez organizacje; 

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020 Burmistrz przedstawi Radzie 

Miejskiej w terminie do 31 maja 2021 r. wraz z wykazem organizacji, którym zlecono 

realizację zadań publicznych w 2020 roku, zakresem zadań oraz wysokością dotacji 

przyznanych tym organizacjom na realizację zadań.  

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej 

Urzędu.  
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4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacji programu oraz po konsultacjach społecznych 

przeprowadzonych w sposób zawarty w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, przygotowywany 

jest kolejny roczny program. 

5. Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 

okres jego obowiązywania.  

 

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

w  otwartych konkursach ofert 

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert. 

2. Komisje Konkursowe złożone są z równej liczby osób reprezentujących podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego oraz przedstawicieli Burmistrza, wybranych 

spośród członków Komisji do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz 

przedstawiciele Rady Sportu. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez 

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

wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 

biorące udział w konkursie prowadzące działalność pożytku publicznego. Komisja 

konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: 

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub 

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie 

art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f  ustawy. 

3. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia 

konkursu  zostanie przedstawiona Burmistrzowi Kolbuszowej, który dokona ostatecznego 

wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.  

4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz  

o wyznaczonych referatach Urzędu Miejskiego do sprawowania kontroli merytorycznej  

i finansowej nad realizacją zadań publicznych podejmuje Burmistrz Kolbuszowej w formie 

zarządzenia ogłaszając je: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, 

c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

5. W imieniu Burmistrza Kolbuszowej kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją 

zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują 

odpowiednie, wyznaczone zarządzeniem, o którym mowa w pkt.4, referaty Urzędu 

Miejskiego oraz gminne jednostki organizacyjne poprzez: 

 Ocenę sposobu realizacji zleconych zadań, 

 Egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w Ustawie, umowach  

i Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 Analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku   

publicznego rozliczeń i sprawozdań, 

 Egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 

wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie  

z umową. 


