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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM



1.Wst´p

Publikacja stanowi podsumowanie programu Polsko-Amerykaƒskiej Fun-
dacji WolnoÊci „Obywatele i Samorzàd Lokalny”, realizowanego przez Fun-
dacj´ Rozwoju Demokracji Lokalnej od paêdziernika 2002 roku do maja
2004 roku.

W pierwszej cz´Êci przedstawimy ogólne informacje o programie, kolejne
etapy realizacji i podsumowanie. Dalej prezentujemy w skrócie opisy pro-
jektów, zrealizowanych przez 22 grantobiorców.

Poniewa˝ celem wi´kszoÊci projektów by∏o opracowanie „Kart Wspó∏-
pracy” z samorzàdem lokalnym i doprowadzenie do podj´cia stosownej
uchwa∏y, zamieszczamy równie˝ wypracowane przez grantobiorców i ich
partnerów z samorzàdu dokumenty. Sà one poprzedzone komentarzem
Zbigniewa Wejcmana, dzia∏acza pozarzàdowego od wielu lat zajmujàcego si´
tà tematykà.

Mamy nadziej´, ˝e doÊwiadczenia grantobiorców pos∏u˝à innym organi-
zacjom pozarzàdowym i samorzàdom, tym bardziej, ˝e ustawa z 24 kwietnia
2003 roku o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie nak∏ada na
samorzàdy obowiàzek tworzenia rocznych programów wspó∏pracy. Podstawà
takich rocznych programów powinna byç ogólna Karta Wspó∏pracy, której
wzory przedstawiamy w dalszej cz´Êci publikacji.

Ma∏gorzata Makowska
Koordynator programu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM



2.Podsumowanie programu
„Obywatele i Samorzàd Lokalny”

Program „Obywatele i Samorzàd Lokalny” powsta∏ ze wspólnej inicjatywy
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji
WolnoÊci. FRDL, jako najwi´ksza polska organizacja pozarzàdowa wspie-
rajàca samorzàd terytorialny, chcia∏a promowaç wspó∏prac´ tych dwóch
sektorów (samorzàdu i organizacji pozarzàdowych) jako wa˝ny czynnik
budowy demokracji i rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Polsce.
Polsko-Amerykaƒska Fundacji WolnoÊci przyzna∏a na ten cel 1 000 000 z∏
i program rozpoczà∏ si´ 1 paêdziernika 2002 roku.

Program sk∏ada∏ si´ z pi´ciu g∏ównych etapów:

1. Opracowanie materia∏u pomocniczego w postaci Omówienia wybranych
programów grantowych dotyczàcych wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami
pozarzàdowymi i samorzàdem lokalnym, zawierajàcego równie˝ wykaz
ekspertów i spis dost´pnych publikacji zwiàzanych z tym tematem.

2. Przygotowanie i realizacja konkursu grantowego.

3. Szkolenie dla przysz∏ych grantobiorców przygotowujàce ich do reali-
zacji projektów.

4. Realizacja projektów przez grantobiorców.

5. Publikacja podsumowujàca.

6. Zakoƒczenie i podsumowanie programu.

Wspomniane Omówienie oraz zasady konkursu zosta∏y umieszczone na
stronie internetowej FRDL (www.frdl.org.pl) i nadal tam si´ znajdujà (na
podstronie poÊwi´conej programowi).

Do konkursu zg∏osi∏o swoje projekty 186 organizacji z ca∏ej Polski – du˝o
wi´cej, ni˝ zak∏adaliÊmy ze wzgl´du na trudny cel konkursu. W dniu og∏a-
szania konkursu przyj´cie ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wo-
lontariacie wcale nie by∏o pewne i niewiele organizacji czy samorzàdów
w ogóle o niej wiedzia∏o. Przed pojawieniem si´ ustawy tworzenie i uchwa-
lanie kart wspó∏pracy zale˝a∏o wy∏àcznie od dobrej woli obu stron. Nawet
teraz cz´Êç samorzàdów zwleka z podj´ciem takiej decyzji.

Najwi´cej wniosków sp∏yn´∏o z województwa ma∏opolskiego (22), a najmniej
z opolskiego (tylko 3). Przewa˝a∏y wnioski z ma∏ych gmin – do 20 000
mieszkaƒców (105 wniosków – oko∏o 56%). WÊród projektów wybranych przez
komisj´ najwi´cej by∏o wniosków z województwa warmiƒsko-mazurskiego
i z gmin o liczbie mieszkaƒców od 20 000 do 40 000.
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Wnioski zg∏oszone do konkursu i wybrane do realizacji – podzia∏ na woje-
wództwa

Województwo Liczba Procent Wnioski
wszystkich wybrane
wniosków do realizacji

dolnoÊlàskie 9 4,8 -
kujawsko-pomorskie 10 5,4 2
lubelskie 12 6,4 1
lubuskie 9 4,8 -
∏ódzkie 8 4,3 1
ma∏opolskie 22 11,8 -
mazowieckie 11 5,9 -
opolskie 3 1,6 -
podkarpackie 12 6,4 2
podlaskie 6 3,2 1
pomorskie 13 6,9 4
Êlàskie 18 9,7 3
Êwi´tokrzyskie 9 4,8 1
warmiƒsko-mazurskie 17 9,1 6
wielkopolskie 15 8 -
zachodniopomorskie 12 6,4 1

Razem 183 100 22

Wnioski zg∏oszone do konkursu i wybrane do realizacji – podzia∏ uwzgl´d-
niajàcy wielkoÊç gmin (nie uwzgl´dniono trzech wniosków nie spe∏niajàcych
kryterium wielkoÊci gminy).

WielkoÊç gminy Liczba Procent Wnioski
wniosków wybrane

do realizacji

do 10 000 mieszkaƒców 56 30,5% 4
do 20 000 49 27,0% 5
do 40 000 62 34,0% 11
do 50 000 16 8,5% 2

Razem 186 100% 22
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Komisja selekcyjna na posiedzeniu 27 lutego 2003 roku wybra∏a do realizacji
22 projekty na ∏àcznà sum´ 805 400 z∏.

Sk∏ad komisji selekcyjnej

• Piotr Gliƒski – badacz wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samo-
rzàdem lokalnym, profesor w Zak∏adzie Spo∏eczeƒstwa Obywatel-
skiego IFiS PAN

• Kazimierz Groblewski – sekretarz dzia∏u politycznego „Rzeczpospolitej”

• Micha∏ Guç – wiceprezydent Miasta Gdyni, pe∏nomocnik ds. organizacji
pozarzàdowych

• Ewa Jasiƒska – dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Bia∏ymstoku,
cz∏onek Rady Programowej sieci SPLOT

• Janusz Król – redaktor naczelny „Wspólnoty” (tygodnika samorzàdowego)

• Nina Majer – niezale˝ny ekspert ds. wspó∏pracy samorzàdu z organi-
zacjami pozarzàdowymi

• Witold Monkiewicz – przedstawiciel FRDL

• Pawe∏ Tomczak – dyrektor biura Zwiàzku Gmin Wiejskich

• Anna Wojakowska-Skiba – przedstawiciel Polsko-Amerykaƒskiej
Fundacji WolnoÊci

G∏ówne kryteria oceny projektów

1. AdekwatnoÊç proponowanego projektu w stosunku do celów programu
oraz opisanych przez organizacj´ potrzeb danej spo∏ecznoÊci.

2. Wspó∏praca organizacji realizujàcej projekt z aktywnymi na danym te-
renie grupami obywatelskimi, artyku∏ujàcymi wspólne interesy.

3. Udokumentowana deklaracja samorzàdu odnoÊnie wspó∏pracy z or-
ganizacjà przy realizacji projektu.

4. Uwzgl´dnienie zasad przejrzystoÊci i otwartoÊci w proponowanych do
wdro˝enia przez organizacj´ mechanizmach wspó∏pracy.

5. Przedstawienie uzasadnionego i przekonywujàcego planu dzia∏ania,
który zwi´kszy szans´ na trwa∏oÊç efektów projektu oraz mo˝liwoÊci
jego powielenia w innych gminach.

6. RealnoÊç przedstawianych projektów i adekwatnoÊç proponowanych
dzia∏aƒ oraz kosztów ich realizacji do rezultatów.

7. ZdolnoÊç wnioskodawcy i/lub ich partnerów do skutecznego zrealizowania
projektu.

8. Wspó∏udzia∏ (finansowy i pozafinansowy) samorzàdu.
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9. Wspó∏udzia∏ (finansowy i pozafinansowy) innych organizacji poza-
rzàdowych dzia∏ajàcych w regionie.

10. Szanse na kontynuacj´ projektu, w tym realistyczny plan jego dalszego
lokalnego finansowania.

Trzy tygodnie póêniej, 21-22 marca 2003 roku w Serocku pod Warszawà
odby∏o si´ szkolenie dla przysz∏ych grantobiorców. Wyk∏ady dotyczy∏y praw-
nych podstaw wspó∏pracy i zasad dzia∏ania samorzàdu, ewaluacji projektów
i rozliczaniu grantów, pochodzàcych ze Êrodków bezzwrotnej pomocy za-
granicznej.

Realizacja projektów ruszy∏a 1 kwietnia 2003 roku. Wi´kszoÊç z nich
skupi∏a si´ na opracowaniu Karty Wspó∏pracy (16) i wszystkim uda∏o si´
wykonaç to zadanie, choç tylko po∏owa osiàgn´∏a dodatkowy cel, czyli
uchwalenie przez samorzàd tych zasad do koƒca realizacji projektów, do
marca 2004 roku. Wszystkie wypracowane dokumenty sà zamieszczone
w ostatniej cz´Êci publikacji.

Kilku grantobiorców wybra∏o sobie za cel projektu wypracowanie bardziej
szczegó∏owych rozwiàzaƒ (np. opracowanie zasad konkursów grantowych
lub porozumieƒ o wspó∏pracy z organizacjami sportowymi).

Pozostali skupili si´ na podnoszeniu jakoÊci wymiany informacji pomi´dzy
samorzàdem, organizacjami pozarzàdowymi oraz spo∏ecznoÊcià lokalnà,
a zw∏aszcza na edukowaniu przedstawicieli samorzàdów i organizacji po-
zarzàdowych na temat specyfiki dzia∏alnoÊci tych dwóch sektorów. Ten brak
wiedzy okaza∏ si´ g∏ównà przyczynà s∏abej lub wr´cz nieistniejàcej wspó∏-
pracy pomi´dzy tymi dwoma grupami. Wzajemne poznanie si´, choç mo˝e
mniej efektowne ni˝ wypracowanie i uchwalenie Karty Wspó∏pracy jest
niezb´dnym etapem w procesie nawiàzywania i rozwijania wspó∏pracy.

Na podstawie otrzymanych raportów i materia∏ów przes∏anych przez
grantobiorców mo˝na Êmia∏o stwierdziç, ˝e program ten by∏ potrzebny,
a bioràcym w nim udzia∏ organizacjom pozarzàdowym uda∏o si´ osiàgnàç
zak∏adane cele. Przeprowadzone przez organizacje ankiety koƒcowe po-
twierdzajà, ˝e wi´kszoÊç badanych lokalnych spo∏ecznoÊci dowiedzia∏a si´
o istnieniu i dzia∏aniu organizacji pozarzàdowych i wielu przedstawicieli
samorzàdu odkry∏o, jak liczne sà i czym si´ zajmujà organizacje, i ˝e naprawd´
mogà byç partnerem dla samorzàdu – warto podjàç z nimi wspó∏prac´.

Skrócone opisy projektów oraz dokumenty wypracowane przez granto-
biorców (porozumienia o wspó∏pracy, zasady finansowania, mapy potrzeb,
wyniki badaƒ ankietowych, informatory i publikacje podsumowujàce pro-
jekty) jak równie˝ ta publikacja dost´pne sà w internecie na stronie pro-
gramu Obywatele i Samorzàd Lokalny. Na tej stronie dost´pne sà równie˝
wyniki ewaluacji programu, przeprowadzonej przez Roberta Sobiecha.
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3.Opisy projektów
realizowanych przez grantobiorców
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

S¢PÓLNO KRAJE¡SKIE

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 
GMINY S¢PÓLNO KRAJE¡SKIE – WAWRZYNIEC

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
NASZA GMINA – NASZÑ PRZYSZ¸OÂCIÑ – BUDUJMY JÑ RAZEM
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina S´pólno Krajeƒskie, woj. kujawsko-pomorskie

Realizacja projektu: 
gmina S´pólno Krajeƒskie, woj. kujawsko-pomorskie

Liczba mieszkaƒców: 
16 000

Dotacja: 
40 785 z∏, nr umowy: B13/2002/8

Koordynator: 
Mariola Cyganek, e-mail: mariolacyg@interia.pl 

Adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy S´polno Krajeƒskie – Wawrzyniec
ul. Hallera 8
89-400 S´pólno Krajeƒskie



!
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

Cele projektu: 
• przygotowanie uchwa∏y dotyczàcej zasad wspó∏pracy samorzàdu z organiza-

cjami pozarzàdowymi;
• poprawa komunikacji pomi´dzy samorzàdem a organizacjami pozarzàdowymi

i spo∏ecznoÊcià lokalnà;
• integracja i aktywizacja lokalnej spo∏ecznoÊci i organizacji pozarzàdowych.

Realizowane dzia∏ania:
• spotkania plenarne s∏u˝àce integracji Êrodowiska organizacji pozarzàdowych;
• spotkania grupy zadaniowej ds. opracowania projektu uchwa∏y okreÊlajàcej

zasady wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem;
• szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu lokalnego;
• gminne FIPy.

Efekty projektu: 
• powsta∏ projekt uchwa∏y dotyczàcej wspó∏pracy pomi´dzy lokalnymi w∏adzami

a organizacjami pozarzàdowymi;
• przygotowano projekt utworzenia Centrum Organizacji Pozarzàdowych;
• podniesiono poziom umiej´tnoÊci przedstawicieli organizacji pozarzàdowych

i samorzàdu lokalnego; 
• przyczyniono si´ do poprawy przep∏ywu informacji pomi´dzy tymi dwoma

sektorami.

Wypracowane dokumenty: 
• S´poleƒska Karta Wspó∏pracy 

Publikacje:
• Mapa potrzeb i zasobów gminy S´pólno Krajeƒskie. 

Ponadprogramowo stowarzyszenie rozpocz´∏o prace nad szczegó∏owym
rocznym programem wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem. 
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ÂWIEKATOWO

Nazwa organizacji: 
TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY ÂWIEKATOWO

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
UTWORZENIE 
CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI GMINY ÂWI¢KATOWO
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Âwiekatowo, województwo kujawsko-pomorskie

Realizacja projektu: 
gmina Âwiekatowo, województwo kujawsko-pomorskie

Liczba mieszkaƒców: 
3564 

Dotacja: 
20 000 z∏, nr umowy: B13/2002/19

Koordynator: 
Karol Sznajdrowski, e-mail: karol_sz3@wp.pl 

Adres:
Towarzystwo Rozwoju Gminy Âwiekatowo
ul. Dworcowa 20 a
86-182 Âwiekatowo
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Cele projektu: 
• opracowanie zasad przep∏ywu informacji pomi´dzy samorzàdem a spo∏ecznoÊcià

lokalnà;
• utworzenie Centrum Informacji i Promocji, które by by∏o odpowiedzialne za

przekazywanie informacji, popraw´ przejrzystoÊci dzia∏aƒ gminy, aktywizacj´
i integracj´ organizacji pozarzàdowych i grup spo∏ecznych, wspomaganie gminy
w zakresie akcji informacyjnej o akcesji do Unii Europejskiej.

Realizowane dzia∏ania:
• badania oczekiwaƒ mieszkaƒców poprzez spotkania z radnymi, forum dyskusyjne

na ∏amach utworzonego biuletynu;
• spotkania z ekspertami w sprawach dotyczàcych bie˝àcych problemów; 
• szkolenia i seminaria dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych dzia∏a-

jàcych na terenie gminy i samorzàdu lokalnego, dotyczàce wspó∏pracy pomi´dzy
tymi sektorami;

• opracowanie strony internetowej (www.swiekatowo.isbm.pl); 
• postawienie sieci tablic informacyjnych ze skrzynkami uwag i wniosków we

wszystkich so∏ectwach gminy;
• wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Gminy Âwiekatowo”.

Efekty projektu: 
• utworzono Centrum Informacji i Promocji Gminy Âwiekatowo, które, oprócz

poprawy przep∏ywu informacji, przyczyni∏o si´ do integracji lokalnych Êrodowisk
dzia∏ajàcych w kilku so∏ectwach;

• wprowadzony system przep∏ywu informacji przyczyni∏ si´ do poznania po-
trzeb i oczekiwaƒ spo∏eczeƒstwa w stosunku do samorzàdu lokalnego; 

• nowopowsta∏y biuletyn informacyjny oraz strona internetowa przybli˝ajà lo-
kalnej spo∏ecznoÊci dzia∏alnoÊç samorzàdu i organizacji pozarzàdowych oraz
przyczyni∏y si´ do poprawy przejrzystoÊci dzia∏aƒ samorzàdu lokalnego; 

• realizacja projektu zapoczàtkowa∏a nowà form´ wspó∏pracy samorzàdu i orga-
nizacji pozarzàdowej, polegajàcej na kontraktowaniu wybranych us∏ug na rzecz
spo∏eczeƒstwa; 

• zrealizowane w ramach projektu prace przyczyni∏y si´ do podniesienia poziomu
ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa oraz zach´ci∏y mieszkaƒców gminy do czynnego w∏à-
czenia si´ do wspó∏decydowania w podejmowanych przez samorzàd decyzjach.

Publikacje:
• „Biuletyn Informacyjny Gminy Âwiekatowo” – kwartalnik.

Centrum Informacji i Promocji to profesjonalny przyk∏ad zakontraktowania
przez samorzàd us∏ugi z organizacjà pozarzàdowà – Towarzystwem Roz-
woju Gminy Âwiekatowo. Pozytywne wyniki projektu, szerokie grono wo-
lontariuszy, du˝e poparcie spo∏eczeƒstwa spowodowa∏y, ˝e forma ta zo-
stanie przyj´ta jako standard przy wspó∏pracy samorzàdu i organizacji,
dzia∏ajàcych na terenie gminy Âwiekatowo.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

¸¢CZNA

Nazwa organizacji: 
¸¢CZY¡SKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
BYå ALBO NIE BYå
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina ¸´czna, woj. lubelskie

Realizacja projektu: 
gmina ¸´czna, woj. lubelskie

Liczba mieszkaƒców: 
25 600 

Dotacja: 
42 003 z∏, nr umowy: B13/2002/6

Koordynator: 
Anna P∏oszaj, e-mail: sdspb@go2.pl 

Adres:
¸´czyƒskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Akacjowa 11
21-010 ¸´czna
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

!

Cele projektu: 
• przygotowanie projektu uchwa∏y dotyczàcej wspó∏pracy samorzàdu lokalnego

z organizacjami pozarzàdowymi;
• rozwój wspó∏pracy pomi´dzy tymi sektorami;
• szersza aktywizacja organizacji zrzeszonych w Klubie Ârodowiskowym.

Realizowane dzia∏ania:
• badania wÊród mieszkaƒców na temat wiedzy z zakresu dzia∏alnoÊci lokalnych

organizacji pozarzàdowych;
• szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu lokal-

nego oraz dla wolontariuszy;
• wyjazd studyjny do Kwidzyna;
• dzia∏alnoÊç informacyjna: plakaty, ulotki, bie˝àce informacje w prasie lokalnej,

spotkania z radnymi, prezentacja organizacji poprzez organizowane imprezy
integracyjne dla mieszkaƒców i nawiàzanie wspó∏pracy z radami osiedli;

• ¸´czyƒskie Forum Organizacji Pozarzàdowych;
• Forum M∏odzie˝y.

Efekty projektu: 
• stworzono roczny Program Wspó∏pracy Gminy ¸´czna z organizacjami po-

zarzàdowymi i innymi podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku pu-
blicznego, przyj´ty 31 marca 2004 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej;

• spo∏ecznoÊç lokalna i samorzàd pog∏´bili znajomoÊç specyfiki dzia∏ania or-
ganizacji pozarzàdowych dzi´ki uczestnictwu w Forum ¸´czyƒskich Organi-
zacji Pozarzàdowych oraz Forum M∏odzie˝y;

• powsta∏y Kluby Wolontariatu na terenie pi´ciu gmin powiatu ∏´czyƒskiego
oraz wyszkolono wielu wolontariuszy;

• nawiàzano wspó∏prac´ ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna,
ustalono wzajemne oczekiwania i pola wspó∏pracy;

• udzia∏ w cyklu szkoleniowym pozwoli∏ na uzyskanie podstawowej wiedzy
z zakresu dzia∏ania i funkcjonowania organizacji pozarzàdowych.

Wypracowane dokumenty: 
• Program Wspó∏pracy Gminy ¸´czna z organizacjami pozarzàdowymi i innymi

podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego.

Publikacje: 
• Byç albo nie byç – informator o zrealizowanym projekcie, zawierajàcy dane

o organizacjach i instytucjach, wchodzàcych w sk∏ad Klubu Ârodowiskowego.

Dzi´ki realizowanemu projektowi Klub Ârodowiskowy zosta∏ wpisany w pro-
gram wspó∏pracy jako partner w animowaniu, konsultowaniu i okreÊlaniu
priorytetów i zadaƒ do realizacji zlecanych organizacjom pozarzàdowym
i innym podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

WIERUSZÓW

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE 
„KLUB OTWARTYCH SERC”

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
RAZEM ¸ATWIEJ
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Wieruszów, woj. ∏ódzkie

Realizacja projektu: 
gmina Wieruszów, woj. ∏ódzkie

Liczba mieszkaƒców: 
14 500 

Dotacja: 
40 065 z∏, nr umowy: B13/2002/14

Koordynator: 
Robert Szachta, e-mail: wuteze@free.ngo.pl 

Adres:
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”
ul. Sportowa 7
98-400 Wieruszów
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO ¸ÓDZKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

!

Cele projektu: 
• wypracowanie zasad oraz mechanizmów wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych

i samorzàdu lokalnego;
• zwi´kszenie wiedzy przedstawicieli samorzàdu i organizacji pozarzàdowych

na temat wspó∏dzia∏ania obu sektorów;
• zwi´kszenie efektywnoÊci dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych przy realizacji

zadaƒ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej.

Realizowane dzia∏ania:
• szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i administracji lokal-

nej, podnoszàce efektywnoÊç i poziom wiedzy na temat wspólnych dzia∏aƒ;
• powo∏anie oraz koordynacja spotkaƒ trzech grup problemowych (koalicje

problemowe na rzecz d∏ugotrwale bezrobotnych, zagro˝eƒ wynikajàcych z nie-
dostosowania spo∏ecznego oraz aktywizacji dzieci, m∏odzie˝y i osób starszych);

• wizyta studyjna w Zelowie w celu zapoznania si´ z dobrze dzia∏ajàcym poro-
zumieniem mi´dzysektorowym;

• edukacja spo∏ecznoÊci lokalnej na temat wspó∏pracy sektora spo∏ecznego
z publicznym poprzez stworzenie Êcie˝ki informacyjnej w lokalnej gazecie;

• dy˝ury w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Efekty projektu: 
• zosta∏o wypracowane porozumienie okreÊlajàce zasady, formy oraz sposoby

wspó∏pracy samorzàdu Gminy Wieruszów z lokalnymi organizacjami poza-
rzàdowymi;

• dzi´ki szkoleniom i wizycie studyjnej podniesiono poziom wiedzy przedsta-
wicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu lokalnego na temat mo˝li-
woÊci podejmowania wspólnych dzia∏aƒ;

• stworzono Êcie˝k´ informacyjnà w lokalnej gazecie w celu edukacji lokalnej
spo∏ecznoÊci na temat wspó∏pracy obydwu sektorów;

• zaspokojono zapotrzebowanie adresatów projektu oraz spo∏ecznoÊci lokalnej
na informacje dotyczàce np. tworzenia grup samopomocowych czy grup ini-
cjatywnych, poprzez pe∏nienie dy˝urów w punkcie konsultacyjno-informa-
cyjnym;

• ponadprogramowo zorganizowano spotkanie konsultacyjne, przybli˝ajàce
konsekwencje ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie. 

Wypracowane dokumenty:
• Program Wspó∏pracy.

W wyniku podejmowanych dzia∏aƒ nasi konsultanci i doradcy brali równie˝
udzia∏ przy tworzeniu innych porozumieƒ o wspó∏pracy samorzàdów lokal-
nych i organizacji pozarzàdowych na terenie powiatu wieruszowskiego.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

NOWA D¢BA

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I M¸ODZIE˚Y 
„WSPARCIE”

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
WSZYSCY RAZEM
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Nowa D´ba, woj. podkarpackie

Realizacja projektu: 
gmina Nowa D´ba, woj. podkarpackie

Liczba mieszkaƒców: 
19 544

Dotacja: 
35 240 z∏, nr umowy: B13/2002/3

Koordynator: 
Marcin Flis, e-mail: wsparcie@npl.pl 

Adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i M∏odzie˝y „Wsparcie”
ul. Rzeszowska 3/51
39-460 Nowa D´ba
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

!

Cele projektu: 
• tworzenie sta∏ych form wymiany informacji pomi´dzy w∏adzami lokalnymi,

organizacjami pozarzàdowymi i lokalnà spo∏ecznoÊcià; 
• tworzenie jasnych form finansowania organizacji pozarzàdowych;
• w∏àczenie lokalnych organizacji pozarzàdowych w proces diagnozowania pro-

blemów i poszukiwania kompleksowych rozwiàzaƒ; 
• wzmocnienie potencja∏u lokalnych organizacji.

Realizowane dzia∏ania:
• fora organizacji pozarzàdowych dotyczàce problemów lokalnej spo∏ecznoÊci;
• szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu na temat

wzajemnej wspó∏pracy;
• wyjazd studyjny dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu;
• spotkania w celu stworzenia procedury konkursu grantowego; 
• promocja ró˝nych form aktywnoÊci organizacji pozarzàdowych poprzez or-

ganizacj´ dnia organizacji pozarzàdowych; 
• stworzenie witryny internetowej, wydanie wk∏adek do lokalnej gazety i umiesz-

czenie tablic informacyjnych.

Efekty projektu: 
• nawiàzano wspó∏prac´ organizacji pozarzàdowych z samorzàdem poprzez

podpisanie deklaracji wspó∏pracy organizacji dzia∏ajàcych na obszarze sportu
i turystyki, nawiàzanie wspólnych inicjatyw organizacji pozarzàdowych i samo-
rzàdu lokalnego, z∏o˝enie szeÊciu wniosków o dofinansowanie projektów,
opracowanych przez wspó∏pracujàce organizacje;

• wdro˝ono procedury konkursowe do realizacji konkursów grantowych dla
organizacji;

• wdro˝ono nowe formy komunikacji pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi,
samorzàdem i spo∏ecznoÊcià;

• zaprezentowano szerszej spo∏ecznoÊci obszary dzia∏ania lokalnych organizacji
pozarzàdowych.

Wypracowane dokumenty: 
• cztery raporty o problemach organizacji pozarzàdowych – w dziedzinach sportu,

pomocy spo∏ecznej, m∏odzie˝y i aktywizacji zawodowej oraz przedsi´biorczoÊci;
• Deklaracja wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych, dzia∏ajàcych na rzecz sportu;
• Procedury konkursów grantowych.

Realizacja projektu by∏a szczególnà okazjà do wymiany informacji oraz
nawiàzania wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi i samo-
rzàdem lokalnym. WiekszoÊç mieszkaƒców oraz pracowników instytucji
samorzàdowych dopiero dzi´ki projektowi dowiedzia∏a si´ o funkcjono-
waniu wi´kszoÊci organizacji pozarzàdowych.



24

OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

ZALESZANY

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE M¸ODZIE˚Y KATOLICKIEJ 
„WOLNI OD UZALE˚NIE¡”

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
ZAMIAST NARZEKANIA – ÂWIETNE DZIA¸ANIA
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Zaleszany, woj. podkarpackie

Realizacja projektu: 
gmina Zaleszany, woj. podkarpackie

Liczba mieszkaƒców: 
10 400 

Dotacja: 
42 960 z∏, nr umowy: B13/2002/22

Koordynator: 
Stanis∏aw Baska, e-mail: stachbas@poczta.onet.pl

Adres:
SMK „Wolni od Uzale˝nieƒ”
37-415 Zaleszany 59
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

!

Cele projektu: 
• opracowanie jasnych i przejrzystych procedur finansowego wspierania orga-

nizacji spo∏ecznych;
• aktywizacja spo∏ecznoÊci lokalnej i zach´cenie jej do uczestnictwa w okreÊlaniu

i realizacji priorytetów rozwoju gminy;
• trwa∏a i sta∏a wymiana informacji mi´dzy samorzàdem a mieszkaƒcami;
• wdro˝enie systemu gminnych grantów dla lokalnych  organizacji pozarzàdowych;
• opracowanie i przeprowadzenie pierwszej edycji Programu Gminnych Grantów.

Realizowane dzia∏ania:
• spotkania, majàce na celu przygotowanie procedur finansowego wspierania

organizacji spo∏ecznych;
• realizacja projektów aktywizujàcych spo∏ecznoÊç lokalnà;
• warsztaty planowania strategicznego i operacyjnego zwiàzane z aktualizacjà

Strategii Rozwoju Gminy;
• przeprowadzenie I edycji Programu Gminnych Grantów;
• zorganizowanie I Forum Organizacji Pozarzàdowych.

Efekty projektu: 
• przygotowano w∏asne procedury grantowe zwiàzane ze specyfikà lokalnych

organizacji spo∏ecznych;
• przeprowadzono dwie edycje Programu Gminnych Grantów, udzielajàc dotacji

(blisko 40 000 z∏) na realizacj´ 20 projektów lokalnych organizacji spo∏ecznych;
• uaktywniono lokalne Êrodowiska, które w∏àczy∏y si´ w aktualizacj´ strategii

gminy oraz czynnie uczestniczy∏y we wdra˝aniu projektów grantowych
(w I edycji Programu Gminnych Grantów liczba zaanga˝owanych czynnie
wolontariuszy wynios∏a 119);

• zaktualizowano strategi´ rozwoju gminy o treÊci wynikajàce z polskiej akcesji
w struktury UE oraz wspó∏prac´ samorzàdu gminy z organizacjami spo∏ecznymi
(w pracach strategii uczestniczy∏o od 20 do 35 osób na 7 sesjach planowania
strategicznego i operacyjnego);

• uruchomiono nowà inicjatyw´ obywatelskà – Gminne Forum Organizacji Poza-
rzàdowych.

Publikacje:
• Zamiast narzekania – Êwietne dzia∏ania – raport z realizacji projektu

„Dzia∏ania, jakie realizowaliÊmy w tym projekcie, pozwoli∏y odkryç w∏aÊciwy
sens s∏u˝by spo∏ecznej. Projekt ten, niczym wirus zara˝a∏ poszczególne
organizacje i osoby do pracy na rzecz swoich ma∏ych ojczyzn. Obecnie ob-
serwowany entuzjazm wÊród organizacji pozarzàdowych jest dowodem na to,
˝e o˝ywienie trzeciego sektora w gminie Zaleszany, zgodnie z planowanym
efektem, nastàpi∏o”. 

(fragment wst´pu do raportu z realizacji projektu Zamiast narzekania i- Êwietne dzia∏ania)
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

SOKÓ¸KA

Nazwa organizacji: 
SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
OTWARTE DRZWI
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Sokó∏ka, woj. podlaskie

Realizacja projektu: 
gmina Sokó∏ka, woj. podlaskie

Liczba mieszkaƒców: 
27 870

Dotacja: 
29 956 z∏, nr umowy: B13/2002/16

Koordynator: 
Maria Talarczyk, e-mail: fundacja@sfl.org.pl

Adres:
Sokólski Fundusz Lokalny
Plac KoÊciuszki 9
16-100 Sokó∏ka
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

!

Cele projektu: 
• stworzenie porozumienia organizacji pozarzàdowych z terenu miasta i gminy

Sokó∏ka w dziedzinie wspó∏pracy z samorzàdem;
• doprowadzenie do uchwalenia i wdro˝enia prawa lokalnego, zawierajàcego

zasady wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych.

Realizowane dzia∏ania:
• wizyta studyjna w Gdyni dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i sa-

morzàdu; 
• szkolenia z zakresu specyfiki pracy organizacji pozarzàdowych i samorzàdu; 
• spotkanie z przedstawicielami s∏owackich organizacji pozarzàdowych;
• spotkania robocze przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu

lokalnego, s∏u˝àce opracowaniu projektu zasad wspó∏pracy;
• Powiatowe Forum Organizacji Pozarzàdowych;
• integracyjne i promocyjne festyny i wystawy.

Efekty projektu: 
• powo∏ano „Porozumienie Organizacji Pozarzàdowych”;
• przeszkolono przedstawicieli organizacji pozarzàdowych oraz samorzàdu

w zakresie specyfiki pracy w obydwu sektorach, dzi´ki czemu podniesiono
ich kompetencje, uwra˝liwiono na korzyÊci wynikajàce ze wspó∏pracy oraz
zach´cono do podejmowania dzia∏aƒ;

• uzyskano intencje wspó∏pracy zarówno ze strony organizacji pozarzàdowych,
jak i samorzàdu Sokó∏ki, które pomog∏y stworzyç spójny program wspó∏pracy;

• opracowano projekt wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem
lokalnym i zatwierdzono go poprzez przyj´cie uchwa∏y przez Rad´ Miejskà
27 listopada 2003 roku.

Wypracowane dokumenty: 
• Program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi.

Publikacje: 
• Informator o organizacjach pozarzàdowych w powiecie Sokó∏ka;
• „Otwarte drzwi” – o wspó∏pracy samorzàdu z organizacjami pozarzàdowymi

z miasta i gminy Sokó∏ka.

Dzi´ki projektowi nawiàza∏a si´ Êcis∏a wspó∏praca wÊród organizacji poza-
rzàdowych z miasta i gminy Sokó∏ka. Organizacje sta∏y si´ równorz´dnym
partnerem samorzàdu lokalnego. Przedstawiciele organizacji pozarzàdowych
jako cz∏onkowie Komisji Konsultacyjnej przy Burmistrzu Sokó∏ki majà wp∏yw
na zlecanie zadaƒ publicznych Gminy i wysokoÊç dotacji dla organizacji
pozarzàdowych. 
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

CHOJNICE

Nazwa organizacji: 
FUNDACJA POKOLENIA

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
WSPÓLNY G¸OS – PE¸EN TRZOS
Czas trwania projektu: V 2003 – VIII 2003

Siedziba organizacji: 
gmina Tczew, woj. pomorskie

Realizacja projektu: 
gmina Chojnice, woj. pomorskie

Liczba mieszkaƒców: 
40 000 

Dotacja: 
45 270 z∏, nr umowy: B13/2002/5

Koordynator: 
Karol Schramke, e-mail: clian07@wp.pl 

Adres:
Fundacja Pokolenia
ul. Sobieskiego 10 
83-110 Tczew
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

!

Cele projektu: 
• opracowanie karty wspó∏pracy samorzàdu i organizacji pozarzàdowych;
• stworzenie Sieci Powiàzaƒ w ramach obszarów „pomoc spo∏eczna” oraz

„rozwój spo∏eczno-gospodarczy”;
• zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy w drugim i trzecim sektorze oraz

zagadnieƒ z tym zwiàzanych, szczególnie z zakresu funduszy strukturalnych.

Realizowane dzia∏ania:
• spotkania robocze przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, majàce na celu

stworzenie Sieci Powiàzaƒ w ramach obszarów „pomoc spo∏eczna” oraz „rozwój
spo∏eczno-gospodarczy”;

• szkolenie w zakresie tworzenia projektu, matrycy logicznej projektu, budo-
wania koalicji na rzecz rozwiàzywania problemów lokalnych i zasad aplikacji
do funduszy strukturalnych;

• spotkania s∏u˝àce wypracowaniu form i zasad wspó∏pracy organizacji poza-
rzàdowych z samorzàdem;

• debaty publiczne, prezentujàce wiedz´ z zakresu funduszy strukturalnych
oraz wspó∏pracy samorzàdu z organizacjami pozarzàdowymi;

• wizyta studyjna w Szczecinie.

Efekty projektu: 
• zorganizowano grupy organizacji pozarzàdowych z obszarów „pomoc spo-

∏eczna” oraz „rozwój spo∏eczno-gospodarczy” (Sieci Powiàzaƒ);
• opracowano Kart´ Wspó∏pracy;
• samorzàd, organizacje pozarzàdowe i spo∏ecznoÊç lokalna pog∏´bi∏y swojà

wiedz´ z zakresu dzia∏alnoÊci obu sektorów.

Wypracowane dokumenty: 
• Mapa Potrzeb i Zasobów; 
• Chojnicka Karta Wspó∏pracy Miasta z Organizacjami Pozarzàdowymi;
• Karta Rejestracyjna dla Organizacji;
• Formularz Rozliczenia Dotacji;
• Regulamin Zespo∏u Konsultacyjnego;
• Wniosek o dotacj´;
• Wniosek o grant;
• Wniosek o kontrakt;
• Kryteria oceny projektu – dotacja;
• Kryteria oceny projektu – granty i kontrakty.

Dzi´ki projektowi uda∏o si´ nawiàzaç wspó∏prac´ pomi´dzy organizacjami
pozarzàdowymi, stopniowo w∏àczaç do wspó∏pracy organizacje pozarzàdowe
spoza terenu Chojnic oraz stworzyç kilka projektów sieciowych, które sà
obecnie realizowane.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

DEBRZNO

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 
MIASTA I GMINY DEBRZNO

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
NIC O NAS BEZ NAS – WSPÓLNE PROBLEMY ROZWIÑZUJEMY RAZEM
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Debrzno, woj. pomorskie

Realizacja projektu: 
gmina Debrzno, woj. pomorskie

Liczba mieszkaƒców: 
9 660 

Dotacja: 
53 800 z∏, nr umowy: B13/2002/10

Koordynator: 
Danuta Pietrzakj, e-mail: stowdeb@pro.onet.pl 

Adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
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Cele projektu: 
• wypracowanie karty zasad wspó∏pracy samorzàdu z organizacjami pozarzàdowymi;
• usprawnienie komunikacji pomi´dzy mieszkaƒcami, organizacjami pozarzà-

dowymi i samorzàdem;
• przekazanie wiedzy i umiej´tnoÊci stowarzyszenia z zakresu pozyskiwania

Êrodków ze êróde∏ pozabud˝etowych i zarzàdzania nimi.

Realizowane dzia∏ania:
• udzia∏ w otwartych sesjach rady gminy;
• spotkania przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, s∏u˝àce opracowaniu

planów rozwoju so∏ectw gminy Debrzno;
• szkolenia na temat pisania i realizacji projektów gminnych oraz zarzàdzania nimi;
• spotkania grupy roboczej ds. wspó∏pracy z samorzàdem; 
• prowadzenie konsultacji i doradztwa dla organizacji pozarzàdowych;
• spotkania s∏u˝àce opracowaniu strategii rozwoju stowarzyszenia;
• lekcje w gimnazjum na temat organizacji pozarzàdowych oraz konkurs dla

m∏odzie˝y „Moja Strategia”;
• konferencja podsumowujàca;
• wydawanie informatora.

Efekty projektu: 
• opracowano Kart´ Zasad Wspó∏pracy, która zosta∏a przyj´ta przez Rad´ Miasta

w listopadzie 2003 roku;
• opracowano 14 planów rozwoju so∏ectw gminy Debrzno
• powsta∏a strategia dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy

Debrzno;
• przeszkolono przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu w za-

kresie ich roli w realizacji projektów gminnych oraz zarzàdzania nimi;
• zdiagnozowano potrzeby i potencja∏ spo∏ecznoÊci lokalnych (na podstawie

przeprowadzonych ankiet);
• pog∏´biono wiedz´ m∏odzie˝y o celach i zasadach dzia∏ania organizacji po-

zarzàdowych (dzi´ki lekcjom w gimnazjach oraz konkursowi);
• wydano 6 numerów bezp∏atnego dwumiesi´cznika „Z ˝ycia gminy” – umo˝-

liwiajàcego przep∏yw i wymian´ informacji mi´dzy w∏adzami samorzàdowymi
a lokalnà spo∏ecznoÊcià. 

Wypracowane dokumenty: 
• Karta Zasad Wspó∏pracy;
• Zasady udzielania dofinansowania.

Publikacje: 
• „Z ˝ycia gminy” – bezp∏atny informator (wydano 6 numerów).

Dzi´ki realizowanym w ramach projektu szkoleniom, lokalne organizacje
zdoby∏y umiej´tnoÊç pozyskiwania Êrodków pozabud˝etowych, a opraco-
wanie 14 planów rozwoju so∏ectw stanowi podstaw´ do dalszego rozwoju
wsi. Wypracowano równie˝ strategi´ Stowarzyszenia.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

KWIDZYN

Nazwa organizacji: 
KWIDZY¡SKIE STOWARZYSZENIE 
WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH „EKO-INICJATYWA”

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
BYå ALBO NIE BYå
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Kwidzyn, woj. pomorskie

Realizacja projektu: 
gmina Kwidzyn, woj. pomorskie

Liczba mieszkaƒców: 
42 200 

Dotacja: 
30 750 z∏, nr umowy: B13/2002/7

Koordynator: 
Dominik Sudo∏, e-mail: dsudol@ekokwidzyn.pl

Adres:
Kwidzyƒskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych „Eko-Inicjatywa”
ul. Mi∏osna 1, 82-500 Kwidzyn 
www.ekokwidzyn.pl 
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Cele projektu: 
• poprawa komunikacji pomi´dzy samorzàdem a organizacjami pozarzàdowymi

i wypracowanie standardów wspó∏pracy;
• stworzenie koalicji lokalnych organizacji pozarzàdowych i integracja sektora;
• rozwini´cie dzia∏alnoÊci punktu konsultacyjno-poradniczego dla organizacji

pozarzàdowych.

Realizowane dzia∏ania:
• szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu;
• debata publiczna poruszajàca problematyk´ zwiàzanà z dzia∏alnoÊcià orga-

nizacji pozarzàdowych;
• organizacja I Kwidzyƒskiego Forum Organizacji Pozarzàdowych;
• wydanie informatora o lokalnych organizacjach pozarzàdowych;
• prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego;
• przyj´cie przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdów z Cieszyna

i ¸´cznej na wizyty studyjne;
• zaanga˝owanie lokalnych mediów do promocji inicjatyw pozarzàdowych.

Efekty projektu: 
• ustalono nowe zasady wspó∏pracy i procedur przyznawania przez samorzàd

Kwidzyna i powiatu kwidzyƒskiego dotacji organizacjom pozarzàdowym;
• wydano informator na temat lokalnych organizacji pozarzàdowych Razem

¸atwiej;
• udzielono informacji i konsultacji z zakresu dzia∏alnoÊci trzeciego sektora

w punkcie konsultacyjno-poradniczym dla organizacji pozarzàdowych;
• ukazywa∏y si´ cyklicznie artyku∏y w prasie lokalnej na temat dzia∏alnoÊci or-

ganizacji pozarzàdowych.

Wypracowane dokumenty: 
• Program Wspó∏pracy Miasta;
• Regulamin Konkursu Ofert;
• Uchwa∏a; 
• Program Wspó∏pracy Powiatu.

Publikacje:
• Razem ¸atwiej – dwucz´Êciowy informator na temat lokalnych organizacji

pozarzàdowych.

Najwi´kszym sukcesem projektu by∏o stworzenie dwucz´Êciowej publikacji
RAZEM ¸ATWIEJ. Cz´Êç I publikacji jest kompendium wiedzy na temat
organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na terenie powiatu kwidzyƒskiego,
a na cz´Êç II sk∏adajà si´ opisy ich dzia∏aƒ, inicjatyw i projektów.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

WIELE

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ ROZWOJU WIELA I OKOLIC

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
NIC O NAS BEZ NAS
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
Wiele, gmina Karsin, woj. pomorskie

Realizacja projektu: 
gmina Karsin, woj. pomorskie

Liczba mieszkaƒców: 
6000 

Dotacja: 
50 000 z∏, nr umowy: B13/2002/17

Koordynator: 
Andrzej Knitter, e-mail: biuro@knitter.pl

Adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wiela i Okolic
ul. Dàbrowska 32
83-441 Wiele 
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Cele projektu: 
• utworzenie mechanizmów wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami pozarzà-

dowymi, samorzàdem i spo∏ecznoÊcià lokalnà w gminie Karsin w zakresie
wymiany informacji, diagnozowania potrzeb lokalnych i konsultowanie
decyzji

Realizowane dzia∏ania:
• powo∏anie gminnego koordynatora;
• szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu; 
• spotkanie mieszkaƒców z przedstawicielami samorzàdu i organizacji pozarzà-

dowych;
• monta˝ tablic informacyjnych, instalacja skrzynek skarg i wniosków;
• ankieta przeprowadzona wÊród mieszkaƒców;
• wydanie biuletynu gminnego;
• stworzenie strony internetowej organizacji pozarzàdowych gminy Karsin.

Efekty projektu: 
• powo∏ano Gminnego Koordynatora Wspó∏pracy;
• przeszkolono przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, samorzàdu w zakresie

teoretycznych i praktycznych mo˝liwoÊci skutecznego komunikowania si´ 
i negocjowania ze spo∏ecznoÊcià lokalnà;

• zorganizowano trzy spotkania mieszkaƒców gminy z przedstawicielami orga-
nizacji i samorzàdu powiatowego i gminnego;

• wykonano 12 tablic informacyjnych ze skrzynkami na skargi i wnioski, które
ustawiono we wszystkich so∏ectwach gminy;

• przeprowadzone badania ankietowe wykaza∏y, ˝e realizacja projektu przyczyni∏a
si´ do wzrostu poziomu wiedzy mieszkaƒców na temat dzia∏ania organizacji
pozarzàdowych i samorzàdu.

Doprowadzono do utworzenie stanowiska Gminnego Koordynatora Wspó∏-
pracy, który zobowiàza∏ si´ do wykonywania swoich obowiàzków do koƒca
2004 roku. 
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

CIESZYN

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE CIESZYNSKIEJ M¸ODZIE˚Y TWÓRCZEJ

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
AKADEMIA WSPÓ¸PRACY
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Cieszyn, woj. Êlàskie

Realizacja projektu: 
gmina Cieszyn, woj. Êlàskie

Liczba mieszkaƒców: 
36 500

Dotacja: 
40 000 z∏, nr umowy: B13/2002/21

Koordynator: 
S∏awomira Kalisz, e-mail: scmtcieszyn@free.ngo.pl

Adres:
Stowarzyszenie Cieszyƒskiej M∏odzie˝y Twórczej
ul. Srebrna 1a
43-400 Cieszyn
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Cele projektu: 
• udoskonalenie wspó∏pracy pomi´dzy samorzàdem a organizacjami pozarzà-

dowymi;
• wdro˝enie procedur regulujàcych t´ wspó∏prac´;
• doprowadzenie do wzrostu zaufania spo∏ecznoÊci lokalnej do samorzàdu.

Realizowane dzia∏ania:
• przeglàd zapisów regulujàcych wspó∏prac´;
• stworzenie Mapy aktywnoÊci lokalnej, na podstawie analizy cieszyƒskiego pro-

gramu wspó∏pracy i badaƒ ankietowych przeprowadzonych wÊród 90 cieszyƒ-
skich organizacji;

• debata publiczna;
• szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu lokalnego

na temat specyfiki pracy w obydwu sektorach;
• wizyty studyjne w Zelowie, ¸odzi, Kwidzynie, Elblàgu, Katowicach, Gliwicach

i Rybniku; 
• ponadprogramowo zorganizowano wizyt´ cieszyƒskich radnych w lokalnych

organizacjach pozarzàdowych.

Efekty projektu: 
• powsta∏a Mapa aktywnoÊci lokalnej, okreÊlajàca doÊç du˝y stopieƒ zadowolenia

organizacji z kontaktów z gminà; 
• odby∏a si´ debata publiczna i kilka spotkaƒ poÊwi´conych doskonaleniu relacji

samorzàdu i dzia∏aczy spo∏ecznych;
• przeszkolono przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu (do uczest-

ników szkolenia do∏àczyli równie˝ radni i pracownicy samorzàdowi) w zakresie
budowania partnerstwa lokalnego, pisania wniosków o dotacj´ oraz konse-
kwencji ustawy o po˝ytku publicznym i wolontariacie.

Wypracowane dokumenty: 
• Raport z badania Mapa aktywnoÊci lokalnej.

Projekt przyczyni∏ si´ do powstania w Cieszynie wartoÊciowych inicjatyw
b´dàcych fundamentem dobrej wspó∏pracy. Rozpocz´to wyjazdy studyjne
pracowników samorzàdu i radnych do lokalnych organizacji. Trwajà tak˝e
prace w celu powo∏ania Zespo∏u doradczo-inicjatywnego ds. po˝ytku pu-
blicznego. Jego sk∏ad stanowiç b´dà po po∏owie organizacje pozarzàdowe
i gmina. 
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

RADLIN

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ
Czas trwania projektu: IV 2003 – I 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Radlin, woj. Êlàskie

Realizacja projektu: 
gmina Radlin, woj. Êlàskie

Liczba mieszkaƒców: 
18 500 

Dotacja: 
17 355 z∏, nr umowy: B13/2002/19

Koordynator: 
Agnieszka Oleksy, e-mail: cris.org@ngo.pl 

Adres:
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
ul. Mariacka 9
44-310 Radlin
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Cele projektu: 

• usprawnienie wymiany informacji pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi,
samorzàdem i spo∏ecznoÊcià lokalnà;

• rozwój wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem; 
• opracowanie zasad wspó∏pracy,

Realizowane dzia∏ania:

• szkolenia dla przedstawicieli samorzàdu, organizacji pozarzàdowych i liderów
lokalnych na temat merytorycznej i finansowej wspó∏pracy samorzàdu z or-
ganizacjami pozarzàdowymi;

• odby∏ si´ integracyjny Festiwalu Ârodowisk Pozarzàdowych, na którym spo-
∏ecznoÊç lokalna mia∏a mo˝liwoÊç zapoznania si´ z dzia∏alnoÊcià organizacji
pozarzàdowych i ich wspó∏pracà z miastem;

• spotkania grupy zadaniowej w celu opracowania uchwa∏y.

Efekty projektu: 

• uchwalono decyzjà Rady Miasta 30 paêdziernika 2003 roku Plan Wspó∏pracy
samorzàdu z organizacjami pozarzàdowymi Radlina; 

• powo∏ano Radliƒskà Rad´ Organizacji Pozarzàdowych;
• dzi´ki dzia∏aniom projektu zintegrowano Êrodowiska samorzàdu, organizacji

pozarzàdowych i spo∏ecznoÊci lokalnej. 

Wypracowane dokumenty: 

• Program Wspó∏pracy 2004.

Realizacja projektu przyczyni∏a si´ do zacieÊnienia wspó∏pracy pomi´dzy
organizacjami pozarzàdowymi, co objawia si´ chocia˝by w partnerskim
tworzeniu i sk∏adaniu projektów.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

˚YWIEC

Nazwa organizacji: 
˚YWIECKA FUNDACJA ROZWOJU

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
NA CO GMINIE NGO???
Czas trwania projektu: IV 2003 – X 2003

Siedziba organizacji: 
gmina ˚ywiec, woj. Êlàskie

Realizacja projektu: 
gmina ˚ywiec, woj. Êlàskie

Liczba mieszkaƒców: 
32 650 

Dotacja: 
20 418 z∏, nr umowy: B13/2002/12

Koordynator: 
Gabriela Gibas, e-mail: gabi@beskidy.org.pl 

Adres:
˚ywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Niwy 8, 34-300 ˚ywiec
http://zfr.beskidy.org.pl
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Cele projektu: 
• nawiàzanie wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem;
• integracja Êrodowiska organizacji pozarzàdowych;
• powstanie Spo∏ecznych Komitetów Konsultacyjnych w celu sprawnej wymiany

informacji na temat potrzeb i oczekiwaƒ obywateli w stosunku do samorzàdu.

Realizowane dzia∏ania:
• szkolenia dla przedstawicieli samorzàdu i organizacji pozarzàdowych;
• warsztaty robocze w celu wypracowania mechanizmów wspó∏pracy;
• forum z udzia∏em zaproszonych goÊci ñ przedstawicielami gmin i organizacji

pozarzàdowych z Polski;
• ankiety dotyczàce percepcji organizacji pozarzàdowych wÊród pracowników

samorzàdów i spo∏ecznoÊci lokalnej;
• wypracowanie wspólnych strategii i projektów. 

Efekty projektu: 
• przeszkolono przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdów w za-

kresie specyfiki pracy w obydwu sektorach;
• stworzono podstawy Spo∏ecznych Komitetów Konsultacyjnych;
• zintegrowano Êrodowisko organizacji pozarzàdowych w ˚ywcu i doprowa-

dzono do podj´cia przez nie wspó∏pracy i dzia∏aƒ zmierzajàcych do utworzenia
federacji organizacji pozarzàdowych;

• stworzono wspólne projekty (m. in. Gminne Centrum Informacji oraz Centrum
Rozwoju Organizacji Pozarzàdowych); 

• ˚ywiecka Fundacja Rozwoju sta∏a si´ centrum informacji i porad dla wielu
lokalnych organizacji.

Dzi´ki realizacji projektu „Na Co Gminie NGO???” jako m∏odziutka orga-
nizacja stworzyliÊmy podstawy do rozwoju wspó∏pracy mi´dzysektorowej
oraz wsparcia dla lokalnych NGO w ˚ywcu. Za kilka tygodni otwieramy
Centrum Rozwoju Organizacji Pozarzàdowych. Dodatkowo zasi´g od-
dzia∏ywania i wspó∏pracy mi´dzy NGO i samorzàdem rozszerzamy stop-
niowo na terytorium S∏owacji i to jest najwi´kszy sukces!
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

BA¸TÓW

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 
GMINY BA¸TÓW „BA¸T”

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
DOBRA WSPÓ¸PRACA DZIÂ POP¸ACA
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Ba∏tów, woj. Êwi´tokrzyskie

Realizacja projektu: 
gmina Ba∏tów, woj. Êwi´tokrzyskie

Liczba mieszkaƒców: 
5000 

Dotacja: 
52 100 z∏, nr umowy: B13/2002/9

Koordynator: 
Jaros∏aw Kuba, e-mail: sop@ostrowiec.info

Adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ba∏tów „Ba∏t”
Ba∏tów 55 
27-423 Ba∏tów
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO ÂWI¢TOKRZYSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

Cele projektu: 
• wypracowanie zasad wspó∏pracy samorzàdu lokalnego z obywatelami;
• tworzenie mechanizmów komunikacji ze spo∏ecznoÊcià lokalnà.

Realizowane dzia∏ania:
• powo∏anie pe∏nomocnika ds. organizacji pozarzàdowych;
• szkolenia dla obywateli, przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu;
• wydanie biuletynu informacyjnego;
• zamontowanie tablic informacyjnych na terenie ca∏ej gminy;
• konferencja z udzia∏em radnych i mieszkaƒców podsumowujàca program;
• opublikowanie biuletynu informacyjnego na ∏amach „˚ycia PowiÊla”
• przystàpienie gminy i stowarzyszenia do Grupy Partnerskiej „Krzemienny Kràg”;
• tworzenie warunków na terenie gminy dla reaktywowania ruchów obywatelskich;
• powo∏anie w trzech so∏ectwach klubów mi∏oÊników danej miejscowoÊci 

Efekty projektu: 
• przeprowadzony cykl szkoleƒ dla przedstawicieli samorzàdu i obywateli po-

budzi∏ uczestników do wspólnego dzia∏ania na rzecz rozwoju gminy;
• przygotowana mapa potrzeb wskaza∏a samorzàdowi kierunki przysz∏ych dzia∏aƒ;
• uruchomiono punkt informacyjny dla obywateli oraz punkt informacji euro-

pejskiej przy samorzàdzie gminnym;
• reaktywacja wielu grup formalnych i nieformalnych (np. kó∏ gospodyƒ wiej-

skich), których misjà jest dzia∏alnoÊç na rzecz spo∏eczeƒstwa;
• przeznaczenie w budynku gminy lokalu pod dzia∏alnoÊç Ko∏a Gospodyƒ

Wiejskich w Ba∏towie;
• Akademia Rolnicza w Krakowie prowadzi szczegó∏owe badania dotyczàce

mo˝liwoÊci rozwoju gminy;
• pozyskanie wspólnie przez gmin´, stowarzyszenie i inne dzia∏ajàce grupy

Êrodków finansowych na wspólne przedsi´wzi´cia w kwocie 350 000 z∏;
• w trakcie trwania projektu wyremontowano ze Êrodków gminnych i oddano

do u˝ytku 5 Êwietlic wiejskich z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç kulturalno- 
-samorzàdowo-oÊwiatowà. W ciàgu najbli˝szych dwóch lat Êwietlice takie majà
powstaç na terenie wi´kszoÊci so∏ectw.

Wspó∏praca pomi´dzy gminà a stowarzyszeniem oraz efekty tych dzia∏aƒ
zosta∏y dostrze˝one przez Fundusz Wspó∏pracy i Forum Aktywizacji Ob-
szarów Wiejskich, które przeprowadzi∏y badania dotyczàce mo˝liwoÊci
wdra˝ania Programu LIDER+ na terenie gminy. 
Projekt „Obywatele i Samorzàd Lokalny” w du˝ym stopniu przygotowa∏ spo-
∏ecznoÊç Ba∏towa do spe∏nienia formalnych i merytorycznych zasad, które
nale˝y spe∏niç aby móc aplikowaç o Êrodki na dzia∏ania w ramach LIDER+.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

GI˚YCKO

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH 
„JESTEÂ-MY” W GI˚YCKU

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
ABY NIE BY¸O „MY” i „ONI”
Czas trwania projektu: IV 2003 - XII 2003

Siedziba organizacji: 
gmina Gi˝ycko, woj. warmiƒsko-mazurskie

Realizacja projektu: 
gmina Gi˝ycko, woj. warmiƒsko-mazurskie

Liczba mieszkaƒców: 
31 000 

Dotacja: 
55 928 z∏, nr umowy: B13/2002/11

Koordynator: 
Krystyna Janik, e-mail: jestesmy2@wp.pl 

Adres:
Stowarzyszenie Bezrobotnych “JesteÊ-My” w Gi˝ycku
ul. Suwalska 21/7 
11-500 Gi˝ycko
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-MAZURSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

Cele projektu: 
• wypracowanie zasad wspó∏pracy i partnerstwa pomi´dzy samorzàdem Miasta

Gi˝ycka a organizacjami pozarzàdowymi;
• budowanie koalicji lokalnych organizacji pozarzàdowych.

Realizowane dzia∏ania:
• seminaria, szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych

i samorzàdów;
• konsultacje i spotkania robocze w celu opracowania zasad wspó∏pracy po-

mi´dzy organizacjami pozarzàdowymi i samorzàdami lokalnymi;
• wizyty studyjne w gminach, które ju˝ wypracowa∏y zasady wspó∏pracy (Trój-

miasto, Tczew, Elblàg i Go∏dap);
• konferencje wojewódzkie na temat wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych

z samorzàdami lokalnymi; 
• tablice informacyjne (uzupe∏niane na bie˝àco.

Efekty projektu: 
• wypracowano zasady wspó∏pracy samorzàdu i organizacji pozarzàdowych oraz

roczny program wspó∏pracy przyj´te przez Rad´ Miasta 30 grudnia 2003 roku;
• wy∏oniono Rad´ Organizacji Pozarzàdowych Powiatu Gi˝yckiego;
• powsta∏a Rada M∏odzie˝owa Gi˝ycka i dwa szkolne kluby wolontariusza;
• przeszkolono przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdów lokal-

nych pog∏´biajàc wiedz´ na temat ich dzia∏alnoÊci i mo˝liwoÊci wspó∏pracy.

Wypracowane dokumenty: 
• Gi˝ycka Karta Wspó∏pracy Miasta i Organizacji Pozarzàdowych. 

Dzi´ki przeprowadzonym szkoleniom, wizyomt studialnym, seminariom
i konferencjom przedstawiciele organizacji pozarzàdowych nauczyli si´
pisaç wnioski o dotacje, co zaowocowa∏o z∏o˝eniem 46 projektów do sa-
morzàdu w marcu 2004 roku.
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

I¸AWA

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE „PRZYSTA¡”

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
Centrum Organizacji Pozarzàdowych i Wspó∏pracy z Samorzàdem w I∏awie
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina I∏awa, woj. warmiƒsko-mazurskie

Realizacja projektu: 
gmina I∏awa, woj. warmiƒsko-mazurskie

Liczba mieszkaƒców: 
34 440 

Dotacja: 
43 630 z∏, nr umowy: B13/2002/18

Koordynator: 
Krzysztof Panfil, e-mail: stowarzyszenie.przystan@interia.pl 

Adres:
Stowarzyszenie „Przystaƒ”
ul. Che∏miƒska 1 
14-200 I∏awa
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-MAZURSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

Cele projektu: 
• wypracowanie zasad wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi

a samorzàdem lokalnym;
• stworzenie Centrum Organizacji Pozarzàdowych oraz Biura Porad Obywatelskich;
• opracowanie projektu uchwa∏y dotyczàcego wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami

pozarzàdowymi a samorzàdem lokalnym;
• promocja dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych w spo∏ecznoÊci lokalnej.

Realizowane dzia∏ania:
• konferencja na temat wewnàtrzÊrodowiskowej wspó∏pracy organizacji poza-

rzàdowych oraz ich wspó∏pracy z samorzàdem lokalnym;
• szkolenia i spotkania robocze przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samo-

rzàdu lokalnego w celu przygotowania projektu uchwa∏y; 
• spotkania s∏u˝àce utworzeniu Centrum Organizacji Pozarzàdowych (COP) oraz

Biura Porad Obywatelskich (BPO);
• szkolenia dla koordynatorów oraz wolontariuszy z zakresu pracy w organizacjach

pozarzàdowych;
• rozpowszechnianie informacji: ulotki, utworzenie strony internetowej COP.

Efekty projektu: 
• wypracowano zasady wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem

lokalnym w postaci uchwa∏y i zawartej w niej I∏awskiej Karty Wspó∏pracy
Miasta i Organizacji Pozarzàdowych;

• stworzono Centrum Organizacji Pozarzàdowych s∏u˝àce integracji organizacji
pozarzàdowych oraz wspieraniu ich statutowej dzia∏alnoÊci;

• utworzono stron´ internetowà lokalnych organizacji pozarzàdowych
(www.ilawa.pl/cop);

• wybrano Rad´ Organizacji Pozarzàdowych (ROP) Powiatu I∏awskiego;
• rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç Biuro Porad Obywatelskich;
• przeszkolono przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdów w za-

kresie dzia∏alnoÊci i wspó∏pracy pomi´dzy nimi oraz zdobywania funduszy
na dzia∏alnoÊç.

Wypracowane dokumenty: 
• I∏awska Karta Wspó∏pracy Miasta i Organizacji Pozarzàdowych.

Publikacje: 
• „Animator” – dodatek i∏awskich organizacji pozarzàdowych w lokalnej gazecie.

Dzi´ki realizacji projektu powsta∏o wspierane przez samorzàd Centrum
Organizacji Pozarzàdowych, z którego pomieszczeƒ, sprz´tu i porad mogà
korzystaç wszystkie organizacje pozarzàdowe. 
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

KIJEWO

Nazwa organizacji: 
REGIONALNE TOWARZYSTWO OÂWIATOWO-KULTURALNE
„WSPÓLNOTA WIEJSKA” W KIJEWIE

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
RAZEM MO˚NA WI¢CEJ
Czas trwania projektu: IV 2003 – XII 2003

Siedziba organizacji: 
gmina Olecko, woj. warmiƒsko-mazurskie

Realizacja projektu: 
gmina Olecko, woj. warmiƒsko-mazurskie

Liczba mieszkaƒców: 
22 000 

Dotacja: 
13 540 z∏, nr umowy: B13/2002/2

Koordynator: 
Jaros∏aw Bagieƒski, e-mail: umol10@webmedia.pl 

Adres:
Regionalne Towarzystwo OÊwiatowo-Kulturalne „Wspólnota Wiejska” w Kijewie
Kijewo 29, 
19-404 Wieliczki
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-MAZURSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

Cele projektu: 
• usprawnienie wymiany informacji pomi´dzy mieszkaƒcami, organizacjami

pozarzàdowymi i samorzàdem; 
• wzajemne poznanie si´ i nawiàzanie nowych form wspó∏pracy. 

Realizowane dzia∏ania:
• szkolenia i konkursy z zakresu dzia∏ania organizacji pozarzàdowych i samorzàdu; 
• wspólne spotkania i konsultacje mieszkaƒców i przedstawicieli samorzàdu; 
• wydanie informatora o gminie; 
• wydanie informatora o lokalnych organizacjach pozarzàdowych; 
• zorganizowanie II Oleckiego Forum Organizacji Pozarzàdowych; 
• stworzenie na stronie internetowej bazy lokalnych organizacji pozarzàdowych.

Efekty projektu: 
• lokalne organizacje pozarzàdowe nawiàza∏y wspó∏prac´ i zaznajomi∏y si´ z dzia-

∏alnoÊcià samorzàdu lokalnego dzi´ki wspólnym szkoleniom przybli˝ajàcym
specyfik´ dzia∏alnoÊci obu sektorów; 

• cykliczne spotkania, oprócz pog∏´biania znajomoÊci ró˝nych form i metod pracy
obu grup, zaowocowa∏y ponadprogramowym opracowaniem szczegó∏owych
zasad wspó∏pracy pomi´dzy gminà Olecko a organizacjami pozarzàdowymi,
Program Wspó∏pracy na 2004 rok zosta∏ przyj´ty przez Rad´ Miejskà na sesji
29 grudnia 2003 roku; 

• lokalna spo∏ecznoÊç uczestniczy∏a zarówno w szkoleniach jak i w spotkaniach
roboczych i dodatkowo mog∏a pog∏´biç wiedz´ nt. roli samorzàdu i organizacji
pozarzàdowych w ˝yciu gminy dzi´ki wydanym Przewodniku po Urz´dzie
Miejskim i Informatorze o Organizacjach (oba znajdujà si´ na stronach inter-
netowych Urz´du Miejskiego – www.olecko.pl ) oraz dzi´ki II Oleckiemu Forum
Organizacji Pozarzàdowych i konkursowi dla uczniów szkó∏ podstawowych
i gimnazjów „Samorzàd to ja”. 

Wypracowane dokumenty: 
• Regulamin Rady Przedstawicieli Organizacji Pozarzàdowych;
• Program Wspó∏pracy Miasta Olecko z organizacjami pozarzàdowymi.

Publikacje: 
• Przewodnik po Urz´dzie Miejskim gminy Olecko;
• Informator o Organizacjach Pozarzàdowych gminy Olecko.

Ponadprogramowo Zespó∏ przedstawicieli samorzàdu i organizacji poza-
rzàdowych ponadprogramowo opracowa∏ Plan Wspó∏pracy na 2004 rok.
Rada Miasta Olecko przyj´∏a go na sesji 29 grudnia 2003 roku. 
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

MORÑG

Nazwa organizacji: 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ¸ DZIECI 
– ODDZIA¸ OKR¢GOWY W MORÑGU

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
GMINNA INTEGRACJA – SPO¸ECZNA REANIMACJA
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Moràg, woj. warmiƒsko-mazurskie

Realizacja projektu: 
gmina Moràg, woj. warmiƒsko-mazurskie

Liczba mieszkaƒców: 
26 000 

Dotacja: 
24 660 z∏, nr umowy: B13/2002/13

Koordynator: 
Krystyna Sa∏ak, e-mail: krystyna.salak@op.pl 

Adres:
Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci, Oddzia∏ Okr´gowy w Moràgu
ul. Dworcowa 9 
14-300 Moràg
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-MAZURSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

Cele projektu: 
• wypracowanie i wdro˝enie procedur dotyczàcych wspierania organizacji po-

zarzàdowych przez samorzàd;
• integracja i aktywizacja lokalnych organizacji pozarzàdowych.

Realizowane dzia∏ania:
• zorganizowanie Forum Organizacji Pozarzàdowych gminy Moràg z udzia∏em

przedstawicieli samorzàdu; 
• szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu pog∏´-

biajàce wiedz´ na temat specyfiki dzia∏alnoÊci obu sektorów i mo˝liwoÊci wspó∏-
pracy;

• konferencja;
• spotkania przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu w celu

opracowania projektu uchwa∏y okreÊlajàcej zasady ich wspó∏pracy. 

Efekty projektu: 
• podczas gminnego FIP-u powo∏ano Rad´ Organizacji Pozarzàdowych (ROP)

gminy Moràg;
• opracowano projekt Karty Wspó∏pracy Gminy Moràg i organizacji pozarzà-

dowych – za∏àcznika do uchwa∏y Rady Gminy w sprawie polityki gminy wo-
bec organizacji pozarzàdowych. Projekt zosta∏ pozytywnie zaopiniowany
przez radc´ prawnego i skarbnika miasta; 

• lokalne organizacje pozarzàdowe dzia∏ajà czynnie w ROP Moràga, Rada po-
strzegana jest jako rzeczywisty reprezentant Êrodowiska pozarzàdowego, do niej
kierowane sà informacje dla wszystkich organizacji i proÊby o konsultacje. 

Wypracowane dokumenty: 
• Karta Wspó∏pracy Gminy Moràg.

Publikacje: 
• „Biuletyn Informacyjny” – wydawany raz w miesiàcu informator na temat

dzia∏alnoÊci zwiàzanej z projektem (wydano 10 numerów).

Nowoutworzona Rada Organizacji Pozarzàdowych gminy Moràg sta∏a si´
rzeczywistym reprezentantem lokalnych organizacji, w wyniku prowadzo-
nych dzia∏aƒ nastàpi∏ 300% wzrost w stosunku do 2003 roku iloÊci orga-
nizacji sk∏adajàcych wnioski o dotacje do samorzàdu. 
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

NIDZICA

Nazwa organizacji: 
NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
POWIATOWY PROGRAM WSPIERANIA INICJATYW SPO¸ECZNYCH
Czas trwania projektu: IV 2003 – I 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Nidzica, woj. warmiƒsko-mazurskie

Realizacja projektu: 
gmina Nidzica, Koz∏owo, Janowiec KoÊcielny, Janowo, woj. warmiƒsko-mazurskie

Liczba mieszkaƒców: 
36 000 

Dotacja: 
37 900 z∏, nr umowy: B13/2002/1

Koordynator: 
Barbara Margol, e-mail: funduszlokalny@funduszlokalny.nidzica.pl 

Adres:
Nidzicki Fundusz Lokalny
ul. RzemieÊlnicza 3 
13-100 Nidzica
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OPISY PROJEKTÓW – WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-MAZURSKIE

PODSUMOWANIE PROGRAMU POLSKO-AMERYKA¡SKIEJ FUNDACJI WOLNOÂCI

Cele projektu: 
• wypracowanie i wdro˝enie przejrzystych procedur dotyczàcych wspierania przez

samorzàdy lokalne dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych;
• pomoc organizacjom w pozyskiwaniu Êrodków na realizacj´ projektów z funduszy

pomocowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem funduszy Unii Europejskiej;
• zwi´kszenie zainteresowania mieszkaƒców powiatu dzia∏alnoÊcià organizacji

pozarzàdowych i wspó∏pracà z samorzàdem. 

Realizowane dzia∏ania:
• spotkania przedstawicieli organizacji pozarzàdowych z samorzàdem w celu

wypracowania projektu uchwa∏y regulujàcej zasady wspó∏pracy;
• warsztaty i szkolenia dotyczàce zasad ubiegania si´ o fundusze strukturalne

ze szczególnym uwzgl´dnieniem przygotowywania wniosków do programów
pomocowych; 

• prezentacje wypracowanych rozwiàzaƒ na sesjach rad gminnych; 
• wystawa – prezentacja osiàgni´ç lokalnych organizacji pozarzàdowych i in-

stytucji spo∏ecznych dzia∏ajàcych w powiecie nidzickim.

Efekty projektu: 
• opracowano zasady wspó∏pracy dla wszystkich gmin powiatu nidzickiego;
• przedstawiciele lokalnych organizacji pozarzàdowych i samorzàdu zdobyli

wiedz´ na temat opracowywania wniosków do programów pomocowych
i poznali zasady ubiegania si´ o fundusze strukturalne. 

Wypracowane dokumenty: 
• Karta Wspó∏pracy Powiatu Nidzickiego.

Publikacje:
• Powiatowy Program Wspierania Inicjatyw Spo∏ecznych; 
• Organizacje Pozarzàdowe w Powiecie Nidzickim. 

Projekt swoim zasi´giem objà∏ ca∏y powiat – opracowana Karta Wspó∏pracy
pos∏u˝y wszystkim gminom powiatu. 
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OBYWATELE i SAMORZÑD LOKALNY

WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Z SAMORZÑDEM

SZCZYTNO

Nazwa organizacji: 
STOWARZYSZENIE HUMANITARNE 
„DAR SERCA” W SZCZYTNIE

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
PARTNERSTWO I ROWÓJ
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Szczytno, woj. warmiƒsko-mazurskie

Realizacja projektu: 
gmina Szczytno, woj. warmiƒsko-mazurskie

Liczba mieszkaƒców: 
28 000 

Dotacja: 
36 660 z∏, nr umowy: B13/2002/15

Koordynator: 
Monika Hausman-Pniewska, e-mail: lifipek@poczta.onet.pl 

Adres:
Stowarzyszenie Humanitarne „Dar Serca” w Szczytnie
ul. Pu∏askiego 10 
12-100 Szczytno
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Cele projektu: 
• opracowanie uchwa∏y regulujàcej wspó∏prac´ organizacji pozarzàdowych i samo-

rzàdu;
• utworzeniu systemu wspó∏pracy spo∏ecznoÊci lokalnej z samorzàdem przy po-

mocy organizacji pozarzàdowych;
• wzrost aktywnoÊci obywatelskiej spo∏ecznoÊci miasta Szczytna poprzez utwo-

rzenie nowych i rozwój istniejàcych organizacji obywatelskich.

Realizowane dzia∏ania:
• szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samo-

rzàdu z zakresu wspó∏pracy obydwu sektorów oraz specyfiki pracy w ka˝dym
z nich;

• spotkania zespo∏u konsultacyjnego ds. wypracowania uchwa∏y;
• spotkania grupy roboczej ds. partnerstwa organizacji pozarzàdowych;
• wizyty studyjne w Elblàgu i Nidzicy, w celu zapoznania si´ z dzia∏alnoÊcià

tamtejszego trzeciego sektora;
• konferencja podsumowujàca osiàgni´cia projektu.

Efekty projektu: 
• wypracowano zasady wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi

i samorzàdem w postaci uchwa∏y przyj´tej przez Rad´ Miasta w styczniu
2004 roku;

• powsta∏a Rada Organizacji Pozarzàdowych Powiatu Szczycieƒskiego, która
reprezentuje organizacje w rozmowach z samorzàdem;

• powsta∏y i rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç: Biuro Wolontariatu, Êwietlica Êrodowiskowa
oraz Klub Integracji Spo∏ecznej;

• przygotowano raport o lokalnych organizacjach pozarzàdowych oraz uaktual-
niono baz´ danych o organizacjach. 

Wypracowane dokumenty: 
• Szczycieƒska Karta Wspó∏pracy miasta z organizacjami pozarzàdowymi.

Po zrealizowanym w ramach projektu cyklu szkoleƒ szczycieƒskie orga-
nizacje pozarzàdowe sta∏y si´ pr´˝nym i powa˝nym partnerem dla miej-
scowego samorzàdu – przygotowa∏y i realizujà teraz kilka nowych projektów. 
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WA¸CZ

Nazwa organizacji: 
CENTRUM AKTYWIZACJI LOKALNEJ „DIALOG” w WA¸CZU

Program:
OBYWATELE I SAMORZÑD LOKALNY

Projekt : 
PARTNERSTWO LOKALNE – PRZEJRZYSTA GMINA
Czas trwania projektu: IV 2003 – III 2004

Siedziba organizacji: 
gmina Wa∏cz, woj. zachodniopomorskie

Realizacja projektu: 
gmina Wa∏cz, woj. zachodniopomorskie

Liczba mieszkaƒców: 
27 400 

Dotacja: 
32 380 z∏, nr umowy: B13/2002/3

Koordynator: 
Mieczys∏awa ¸ukaszewicz, e-mail: walcz_dialog@free.ngo.pl 

Adres:
Centrum Aktywizacji Lokalnej „Dialog” w Wa∏czu
os. Dolne Miasto 26 
78-600 Wa∏cz
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Cele projektu: 
• wypracowanie zasad wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi

i samorzàdem;
• usprawnienie przep∏ywu informacji i konsultacje pomi´dzy samorzàdem, or-

ganizacjami pozarzàdowymi i mieszkaƒcami.

Realizowane dzia∏ania:
• badania potrzeb spo∏ecznych (ankiety);
• stworzenie mapy potrzeb;
• stworzenie forum dla organizacji pozarzàdowych i samorzàdu;
• spotkania grupy roboczej do wypracowania uchwa∏y;
• szkolenia na temat wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi

i samorzàdem lokalnym;
• wizyty studyjne w Kwidzynie i Gdyni;
• przygotowanie Zasad Wspó∏pracy.

Efekty projektu: 
• przeprowadzono badania, których wyniki pokazujà relacje pomi´dzy samo-

rzàdem, organizacjami pozarzàdowymi i mieszkaƒcami w niekorzystnym
Êwietle, co utwierdzi∏o w koniecznoÊci przeprowadzenia dzia∏aƒ przewidzianych
przez projekt;

• stworzono map´ potrzeb spo∏ecznych;
• w wyniku przeprowadzonych szkoleƒ, warsztatów i Forum nastàpi∏o zinte-

growanie Êrodowiska organizacji pozarzàdowych i samorzàdu;
• poszerzono wiedz´ na temat specyfiki pracy organizacji pozarzàdowych

i mo˝liwoÊci wspó∏pracy z samorzàdem poprzez szkolenia i wizyty studyjne;
• uchwa∏a dotyczàca Zasad Wspó∏pracy zosta∏a przedstawiona Radzie Miasta;
• dodatkowo stworzono Program Wspó∏pracy zainicjowany poprzez nawiàzanie

wspó∏pracy w ramach projektu ze stowarzyszeniem „Jutrzenka” z gminy Mi-
ros∏awiec.

Wypracowane dokumenty: 
• Program Wspó∏pracy; 
• uchwa∏a przyj´cia Programu Wspó∏pracy.

Publikacje:
• Partnerstwo Lokalne – Przejrzysta Gmina – informator na temat realizacji projektu.

Ponadprogramowym osiàgni´ciem projektu by∏o spisanie porozumienia
o wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi w oÊciennej gminie Miro-
s∏awiec – efekt wspó∏pracy tamtejszej organizacji „Jutrzenka” ze stowa-
rzyszeniem CAL „Dialog” z Wa∏cza. 
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4.

Zbigniew Wejcman

Jak stworzyç
dobry program wspó∏pracy

na podstawie doÊwiadczeƒ
programu Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci

„Obywatele i Samorzàd Lokalny”

Krótkie wprowadzenie
do idei i historii programów wspó∏pracy

Organizacje pozarzàdowe w wielu krajach wspomagajà paƒstwo w reali-
zacji jego konstytucyjnych zadaƒ, szczególnie dotyczàcych praw socjalnych.
W Niemczech, Holandii czy Wielkiej Brytanii Êrednio ponad 50% wszystkich
us∏ug, jakie administracja publiczna ustawowo zobowiàzana jest zagwa-
rantowaç obywatelom, realizowanych jest w ramach tzw. kultury kontraktu,
a wi´c w oparciu o spójne mechanizmy realizacji tych zadaƒ przez jednostki
niepubliczne. W Polsce przekazywanie obowiàzków paƒstwa – w rozumieniu
w∏adzy centralnej i samorzàdowej – umo˝liwia i reguluje ustawa o dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku.

Ustawa dok∏adnie okreÊla, w jaki sposób organizacje pozarzàdowe mogà
ubiegaç si´ o realizacj´ zadaƒ publicznych – zarówno zupe∏nie nowych, jak
i ju˝ istniejàcych – finansowanych ze Êrodków z bud˝etu centralnego lub
samorzàdowego. Wypracowanie takiego mechanizmu w nowoczesnym
paƒstwie jest koniecznoÊcià, gdy˝ odbiorcà us∏ug – paƒstwa, samorzàdu czy
organizacji pozarzàdowych – jest zawsze obywatel, któremu przys∏ugujà
takie same prawa, niezale˝nie od tego, kto Êwiadczy mu pomoc. Dlatego
administracja powinna raczej koncentrowaç si´ na planowaniu i zagwaran-
towaniu dost´pnoÊci odpowiednich us∏ug spo∏ecznych, natomiast ich reali-
zacjà powinny zajàç si´ g∏ównie podmioty niepubliczne, w tym organizacje
pozarzàdowe.

Decydujàce znaczenie ma tu zasada pomocniczoÊci, b´dàca jednà z pod-
stawowych zasad ustrojowych paƒstwa polskiego uj´tych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, zgodnie z którà „ustanawiamy
Konstytucj´ Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla paƒstwa
oparte na zasadzie pomocniczoÊci umacniajàcej uprawnienia obywateli
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i ich wspólnot”. W nowoczesnym spo∏eczeƒstwie preferowanà sytuacjà jest
bowiem „tak ma∏o paƒstwa, jak to jest mo˝liwe, tak du˝o paƒstwa, jak jest
to konieczne”. MyÊl ta, znana ju˝ w staro˝ytnoÊci (Arystoteles) i Êrednio-
wieczu (Êw. Tomasz z Akwinu), zosta∏a podj´ta przez wczesnà demokracj´
amerykaƒskà (B. Franklin), rozwini´ta w nauczaniu spo∏ecznym KoÊcio∏a
i zaadoptowana przez wspó∏czesne demokracje, w tym w traktacie z Maastricht,
tworzàcym nowe oblicze Unii Europejskiej. Sens pomocniczoÊci zawiera si´
w trzech postulatach:

• spo∏eczeƒstwo nie powinno odbieraç osobie lub grupie tego, co ona sama
potrafi uczyniç, aby sobie pomóc;

• w tym, czego osoba lub grupa nie jest w stanie sama dokonaç, winna
uzyskaç ze strony spo∏eczeƒstwa odpowiednià pomoc;

• gdy pomoc poskutkowa∏a i dana osoba lub grupa jest ju˝ samodzielna,
spo∏eczeƒstwo nie powinno d∏u˝ej Êwiadczyç tej pomocy, gdy˝ staje si´
ona pomocà alienujàcà.

Tak rozumiana zasada pomocniczoÊci wyznacza oczywiÊcie granice dla
w∏adzy publicznej, która w sprawowaniu swych funkcji musi zatrzymaç si´,
napotkawszy na samoorganizujàce si´ wspólnoty odpowiedzialnych i ak-
tywnych obywateli, w tym g∏ównie organizacje pozarzàdowe.

Có˝ zatem cennego wnoszà organizacje pozarzàdowe, jeÊli sà postrzegane
jako niezb´dny sk∏adnik ka˝dego nowoczesnego spo∏eczeƒstwa, wspierany
przez tak wa˝ne zapisy prawne? Spróbujmy wymieniç choç kilka ich zalet:

• w∏àczajà w swoje dzia∏ania ludzi ze spo∏ecznoÊci lokalnej, g∏ównie jako
wolontariuszy (w Polsce oko∏o 3,5 mln. osób), choç stajà si´ te˝ coraz
bardziej znaczàcym pracodawcà (polskie organizacje pozarzàdowe
zatrudniajà ponad 100 000 pracowników);

• dzia∏ajà zgodnie z zasadà zmniejszania kosztów i ekonomicznej efek-
tywnoÊci (do ka˝dej pozyskanej z bud˝etu publicznego z∏otówki do-
k∏adajà dwa z∏ote z innych êróde∏);

• podejmujà ryzyko zaj´cia si´ problemami niepopularnymi, ma∏o znanymi
lub takimi, którymi nie zajmujà si´ s∏u˝by publiczne (gdy brak jest od-
powiedniego przepisu prawnego);

• monitorujà i kontrolujà publiczne s∏u˝by, realizujàce zadania w ró˝-
nych sferach ˝ycia politycznego i spo∏eczno-gospodarczego w celu po-
prawy jakoÊci Êwiadczeƒ na rzecz obywateli i ich grup;

• wspierajà i kszta∏cà liderów, którzy póêniej mogà wejÊç w struktury po-
lityczne i rzàdowe.

Czy dzi´ki pojawieniu si´ nowej ustawy zwi´kszy si´ szansa na wprowa-
dzenie realnych i dobrze funkcjonujàcych zasad wspó∏dzia∏ania w∏adz lo-
kalnych z tak wa˝nym partnerem spo∏ecznym, jakim sà organizacje poza-
rzàdowe? Dla obu stron jakikolwiek kontakt lub wsparcie wcià˝ sà równo-
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znaczne ze wspó∏pracà i to najcz´Êciej „partnerskà”. Opiera si´ ona jednak
g∏ównie na uznaniowoÊci i interpretacji przepisów ze strony przedstawicieli
w∏adz, a nie na obiektywnych, znanych wszystkim zainteresowanym proce-
durach i kryteriach merytorycznych. Takie standardy post´powania wyst´-
pujà jedynie w ramach instytucjonalnej wspó∏pracy, realizowanej przez te
w∏adze samorzàdowe, które razem z organizacjami pozarzàdowymi przy-
gotowa∏y prawo lokalne, regulujàce w sposób systemowy prawa i obowiàzki
obu partnerów oraz formy wsparcia wzajemnego – programy wspó∏pracy.

Historia pierwszych programów wspó∏pracy si´ga roku 1995, kiedy to po
prawie rocznej pracy w∏adz samorzàdowych i organizacji pozarzàdowych
z Gdyni uda∏o si´ opracowaç i uchwaliç pierwszy tego typu dokument. Ów-
czesny stan relacji pomi´dzy gminà a lokalnymi organizacjami by∏ bardzo
zagmatwany. W∏adze miasta wspó∏pracowa∏y z licznymi organizacjami, ale
brak koordynacji pomi´dzy poszczególnymi komórkami powodowa∏, ˝e
gmina wykonywa∏a ró˝ne posuni´cia, majàc ma∏e mo˝liwoÊci weryfikacji
s∏usznoÊci i efektywnoÊci podejmowanych decyzji. Z drugiej strony istnia∏y
organizacje, dobrze dajàce sobie rad´ w relacjach z w∏adzami samorzàdo-
wymi, oraz wydzia∏y urz´du, które mia∏y rozpoznanà sytuacjà w swojej
bran˝y i by∏y w stanie prowadziç sensownà polityk´ na w∏asnym poletku.
Jednak sytuacja dojrzewa∏a do tego, aby coÊ zmieniç. Zacz´∏o si´ od spo-
tkaƒ kuluarowych i przygotowaƒ. Kolejnym etapem by∏o zaproszenie lo-
kalnych organizacji na spotkanie, podczas którego mog∏y one wyraziç swoje
oczekiwania dotyczàce wspó∏pracy z gminà. Wreszcie na podstawie spo-
tkaƒ w wi´kszych i mniejszych gremiach powsta∏ Program wspó∏pracy, uchwa-
lony po kilku rundach konsultacji z Zarzàdem, Radà Miasta i organizacjami.

Zasady i procedury opisane w gdyƒskim programie dotyczà wszystkich
organizacji pozarzàdowych, dzia∏ajàcych na rzecz mieszkaƒców danej spo-
∏ecznoÊci, wszystkich, „bran˝owych” obszarów wspó∏pracy, wreszcie obej-
mujà te˝ ró˝ne formy wspó∏pracy – finansowe i merytoryczne. Dokument ten
sta∏ si´ zresztà wzorem dla wielu podobnych inicjatyw, a dzi´ki umieszczeniu
odpowiedniego zapisu w artykule 118 ustawy o finansach publicznych
z 1998 roku wiele samorzàdów przyj´∏o podobne procedury jako obowià-
zujàce na ich terenie. Jednak dopiero ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego wprowadzi∏a w artykule 5 powszechny obowiàzek tworzenia
programów wspó∏pracy w∏adz publicznych z organizacjami pozarzàdowymi.

W 2003 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach pro-
gramu Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci „Obywatele i Samorzàd
Lokalny” wspar∏a 22 gminy (do 50 000 mieszkaƒców) w realizacji projektów,
dotyczàcych nawiàzywania i rozwoju wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami
pozarzàdowymi a samorzàdem lokalnym. W ramach poszczególnych pro-
jektów powsta∏o 16 programów wspó∏pracy, z których po∏owa zosta∏a
przyj´ta przez w∏adze lokalne jako ju˝ obowiàzujàce. Nale˝y jednak za-
uwa˝yç, ˝e omawiane programy tworzone by∏y w poczàtkowym okresie
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funkcjonowania nowej ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, która
poza ogólnym zobowiàzaniem samorzàdu do tworzenia takich dokumen-
tów (art. 5) nic wi´cej o nich nie mówi. Nie ma zatem w ustawie opisanej
metodologii ich powstawania, celu istnienia takich procedur, rekomendo-
wanej konstrukcji lub podstawowych elementów sk∏adowych programu.
Dopiero w lutym 2004 roku pojawi∏ si´ materia∏ pomocniczy pt. Zarys ra-
mowego programu wspó∏pracy opracowany przez Departament Po˝ytku Pu-
blicznego MGPiPS we wspó∏pracy z Radà Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego.

Dodatkowà trudnoÊç stanowi∏ fakt, ˝e pod koniec 2003 roku przyj´to
obowiàzujàce wzory wniosków, umów i sprawozdaƒ do ustawy w zakresie
udzielanych organizacjom pozarzàdowym dotacji na realizowane przez
nie zadania publiczne. Poniewa˝ do kilku omawianych programów wspó∏-
pracy (np. z I∏awy, Kwidzyna czy Chojnic), do∏àczonych jest szereg takich
dokumentów wypracowanych niezale˝nie od ministerialnego wzoru, ich
obecna przydatnoÊç jest raczej wàtpliwa, choç stanowià cenny materia∏ po-
znawczy. Niektóre z nich powinny zaÊ uzupe∏niç proponowane wzory o te
elementy, których w dokumentach ministerialnych brakuje – wzory bo-
wiem sà podstawà, na której nale˝y tworzyç, a nie ostatecznym zapisem,
do którego si´ dà˝y.

Podstawowe elementy programu wspó∏pracy

Odpowiedni zapis w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego brzmi
wi´cej ni˝ lakonicznie: Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorial-
nego uchwala roczny program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi.
Nowa ustawa nie zawiera innych wskazówek, np. co do stopnia szczegó∏o-
woÊci programu czy jego powiàzania z bud˝etem jednostki samorzàdu te-
rytorialnego (wydaje si´, ˝e program wspó∏pracy nie musi byç ÊciÊle powià-
zany z bud˝etem, choç przygotowanie programu mo˝e nast´powaç równo-
legle z wypracowywaniem projektu bud˝etu zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami). Jednak pewnà podpowiedzià dla autorów nowych programów
wspó∏pracy by∏y istniejàce od 1995 roku programy lokalne, sk∏adajàce si´
z co najmniej dwóch wyraênie opisanych cz´Êci – wspó∏pracy merytorycznej
i finansowej – oraz opisanego otoczenia, w jakim program ma funkcjono-
waç (wst´p lub preambu∏a, podmioty wspó∏pracy, jej zakres oraz mecha-
nizmy oceny). W zakresie wspó∏pracy pozafinansowej samorzàdu i organi-
zacji pozarzàdowych programy wprowadza∏y tak nowatorskie rozwiàzania,
jak zespo∏y konsultacyjne lub komisje opiniujàce, z∏o˝one z przedstawicieli
samorzàdu i organizacji, w których kompetencji le˝a∏a ocena wniosków sk∏a-
danych przez organizacje. Co najmniej w kilku miastach utworzono te˝ spe-
cjalne stanowisko pe∏nomocnika prezydenta ds. organizacji pozarzàdowych.
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Z jakich zatem cz´Êci powinien sk∏adaç si´ wzorcowy program wspó∏-
pracy? Analizujàc zarówno zapisy ustawy, jak i istniejàcych od wielu lat
analogicznych dokumentów, mo˝na rekomendowaç nast´pujàce minimalne
elementy sk∏adowe (za A. Jachimowiczem):

• opisane w preambule przes∏anki, które stojà u podstaw tworzenia
programu wspó∏pracy;

• omówione cele wspó∏pracy oraz podstawowe jej zasady: pomocniczoÊç,
suwerennoÊç stron, partnerstwo, efektywnoÊç, uczciwa konkurencja,
jawnoÊç;

• jasno okreÊlone podmioty wspó∏pracy, w tym podmioty bezpoÊrednio
odpowiadajàce za w∏aÊciwà realizacj´ programu wspó∏pracy (ze strony
samorzàdu – prezydent, burmistrz, wójt, starosta, pe∏nomocnik ds.
wspó∏pracy, wydzia∏y itp., a ze strony sektora pozarzàdowego – repre-
zentacje organizacji, sta∏e konferencje organizacji, organizacje wsparcia
itp.) i ich zakres odpowiedzialnoÊci lub zadania w ramach programu;

• czytelnie zdefiniowany przedmiot wspó∏pracy, tj. zadania po˝ytku pu-
blicznego okreÊlone w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
z podkreÊleniem zadaƒ istotnych dla danego samorzàdu;

• stosowane formy wspó∏pracy, finansowe (dofinansowanie i powierzenie
zadania) i pozafinansowe (wymiana informacji, wspólne zespo∏y,
przydzia∏ lokalu, nawiàzanie kontaktów mi´dzynarodowych itp.);

• opisane szczegó∏y techniczne wspó∏pracy (obieg dokumentów, terminy,
informacja itp.);

• omówiony szczegó∏owo tryb powo∏ania i pracy zespo∏u opiniujàcego
wnioski sk∏adane przez organizacje do samorzàdu;

• okreÊlone zasady ewaluacji (oceny) realizacji programu wspó∏pracy
i tryb wprowadzania zmian;

• do∏àczone niezb´dne za∏àczniki: roczny program wspó∏pracy, formularz
wniosku o dotacj´, wzór umowy i sprawozdania, regulamin komisji
opiniujàcej.

Powy˝sze elementy wyst´pujà w wi´kszoÊci omawianych programów
wspó∏pracy. Widaç zatem, ˝e tworzy si´ pewien kanon konstrukcji doku-
mentów regulujàcych wspó∏prac´ mi´dzysektorowà na poziomie lokalnym.
Warto zatem korzystaç z drogi, którà przesz∏y ju˝ Êrodowiska opracowujàce
programy wspó∏pracy w 16 gminach i powiatach, i przejàç od nich najlepsze
rozwiàzania.

Warto jednoczeÊnie pami´taç, ˝e mimo i˝ ustawa nie przewiduje jakich-
kolwiek mechanizmów kontrolujàcych stopieƒ przygotowania lub wdro˝enia
programów wspó∏pracy, jednak organem monitorujàcym dzia∏ania jednostek
samorzàdu terytorialnego w danym regionie jest wojewoda. A zatem w razie nie-
uchwalenia programu ka˝dy podmiot, który ma interes w jego uchwaleniu
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– w tym przede wszystkim organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na terenie
danej jednostki samorzàdu – po bezskutecznym wezwaniu do uchwalenia
programu mo˝e zaskar˝yç jego brak do sàdu administracyjnego (art.
101a ustawy o samorzàdzie gminnym, art. 88 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorzàdzie powiatowym, art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzàdzie województwa).

Analiza wybranych elementów programów wspó∏pracy
opracowanych w ramach projektu
„Obywatele i Samorzàd Lokalny”

Podstawowy dokument dla okreÊlenia mechanizmów wspó∏pracy najcz´Êciej
nazwany jest „Kartà Wspó∏pracy” (np. Chojnice, I∏awa, Szczytno, Radlin)
lub w∏aÊnie „Programem wspó∏pracy” (np. Cieszyn, Kwidzyn, Sokó∏ka,
Wa∏cz). Elementami sk∏adowymi takiego dokumentu sà najcz´Êciej:

• preambu∏a, ewentualnie zakres stosowania dokumentu;

• zasady i formy wspó∏pracy – finansowe i pozafinansowe;

• mechanizmy udzielania dotacji na zadania publiczne;

• tryb powo∏ywania i zakres pracy Komisji Opiniujàcej.

Preambu∏a pojawia si´ w zdecydowanej wi´kszoÊci programów, nierzadko
te˝ poprzedzona jest jakimÊ budujàcym cytatem, np. z A. de Tocqueville’a.
PodkreÊla si´ rol´ i unikalny wk∏ad organizacji pozarzàdowych w rozwój
demokracji, kszta∏towanie ÊwiadomoÊci obywatelskiej i podnoszenie jakoÊci
˝ycia poprzez realizowanie przez te organizacje wa˝nych spo∏ecznie zadaƒ
(warto zapoznaç si´ z preambu∏à z S´pólna Krajeƒskiego lub Szczytna).
Konsekwentnie przekonane do wspó∏dzia∏ania z w∏asnymi obywatelami
w∏adze najcz´Êciej proponujà czytelne i sensowne regu∏y tej wspó∏pracy,
oparte na podstawowych zasadach korzystania z informacji, udzia∏u w for-
mu∏owaniu priorytetów lokalnej polityki spo∏ecznej oraz ró˝nych form do-
st´pu do pieni´dzy publicznych przy realizacji zadaƒ publicznych.

Trzeba podkreÊliç, ̋ e omawiane programy tworzone by∏y w nieco innej ni˝
dzisiejsza rzeczywistoÊci prawnej. Podstawowà zmianà w zasadach wspó∏-
pracy finansowej wprowadzonà w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego w stosunku do dotychczas funkcjonujàcej praktyki jest bowiem osta-
teczne uznanie równouprawnienia ró˝nych podmiotów – w tym organizacji
pozarzàdowych – w realizacji zadaƒ publicznych i w dost´pie do Êrodków
publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy nale˝y odstàpiç od zasady do-
mniemanego pierwszeƒstwa instytucji sektora finansów publicznych – czyli
bud˝etowych – w wykonywaniu zadaƒ publicznych. Wszystkie podmioty
(poza sytuacjami prawnie gwarantowanymi jako kompetencje w∏adz pu-
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blicznych) mogà na równych prawach uczestniczyç w realizacji zadaƒ pu-
blicznych finansowanych ze Êrodków bud˝etowych. Z tego punktu widzenia
administracja publiczna powinna umo˝liwiç istnienie takich procedur, które
ró˝nym podmiotom pozwalajà ubiegaç si´ o realizacj´ istniejàcych i nowych
zadaƒ publicznych. Dotychczas bowiem w∏adze publiczne raczej dzieli∏y
si´ z organizacjami tym, co im zbywa∏o lub czego po prostu nie chcia∏y lub
nie potrafi∏y wykonywaç.

W zwiàzku z powy˝szymi zmianami opisane w programach wspó∏pracy
mechanizmy dost´pu organizacji pozarzàdowych do zadaƒ publicznych idà
dwoma drogami. Pierwsza polega na wy∏àcznym i ostatecznym odwo∏aniu
si´ w sprawie przekazywania dotacji na zadania publiczne do trybów usta-
wowych: zlecania (cz´sto zwanego w programach wspó∏pracy dotacjami lub
grantami) i powierzania (zwanego te˝ kontraktami). Sam program nic zatem
nie mówi o terminach, kryteriach oceny projektów, niezb´dnych doku-
mentach czy procedurach realizacji umów. Przyjmuje si´, ˝e w ciàgu roku
zlecanie zadaƒ odbywaç si´ b´dzie zgodnie z powszechnie znanymi trybami
ustawowymi. To rozwiàzanie przyj´∏y np. samorzàdy Szczytna czy Wieruszowa.

Druga droga zaproponowana przez cz´Êç Êrodowisk równie˝ polega na
odwo∏aniu si´ do mechanizmów ustawowych, ale przy uzupe∏nieniu ogólnych
zapisów o bardziej twórcze i dostosowane do lokalnych warunków proce-
dury zlecania zadaƒ. Mamy tu na myÊli np. wprowadzenie konkretnych
terminów og∏aszania konkursów, przedstawienie listy kryteriów oceny
wniosków, a przede wszystkim opracowanie równoleg∏ych trybów ubiegania
si´ o zadania publiczne, finansowane mniejszymi Êrodkami („ma∏e dotacje”),
wi´kszymi Êrodkami („dotacje”, „granty”), finansowane w ca∏oÊci („kon-
trakty”) lub stanowiàce niezb´dnà pul´ wk∏adu w∏asnego do projektów finan-
sowanych z funduszy europejskich („dotacje suplementarne”). Zapisy takie
znajdziemy w dokumentach z Chojnic, I∏awy, S´pólna, Sokó∏ki, Gi˝ycka,
¸´cznej, Debrzna czy Moràga.

Czy wskazane jest istnienie tego typu lokalnych rozwiàzaƒ? Z pewnoÊcià
ich realizacja wymaga wi´kszego wysi∏ku ze strony urz´dników odpowie-
dzialnych za program wspó∏pracy, poniewa˝ du˝a liczba mniejszych dotacji
pociàga za sobà koniecznoÊç podpisywania i kontrolowania wielu umów.
Niewàtpliwie jednak tak szczegó∏owo rozpisane procedury majà ogromnà
wartoÊç dla mniejszych, mniej profesjonalnych czy po prostu m∏odych or-
ganizacji. Pokazujà jasnà Êcie˝k´ post´powania w ubieganiu si´ o niewielkie
Êrodki, które dla ma∏ych klubów, organizacji kombatanckich czy spo∏eczno-
-kulturalnych cz´sto stanowià niema∏à cz´Êç bud˝etów. Z kolei dotacje su-
plementarne proponowane np. w programie z S´pólna sà ciekawym eks-
perymentem wspó∏pracy sektora publicznego i pozarzàdowego we wspólnym
pozyskiwaniu funduszy europejskich na potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnej.
Niewiele jest w Polsce tego typu pomys∏ów, tym bardziej uwa˝nie nale˝y
si´ przyglàdaç temu, co proponujà bardziej otwarte i twórcze samorzàdy.
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Wymieniç nale˝y zatem podstawowe instrumenty, które zosta∏y wprowa-
dzone przez w∏adze samorzàdowe i organizacje pozarzàdowe w omawianych
programach wspó∏pracy:

• powszechnie dost´pny dokument w postaci za∏àcznika do uchwa∏y rady
samorzàdu okreÊlajàcy zasady wspó∏pracy z organizacjami i wraz z nimi
przygotowany, cz´sto zawierajàcy szereg za∏àczników, w tym ujedno-
licony formularz wniosku o dotacje oraz formularze sprawozdawczoÊci
merytoryczno-finansowej, niejednokrotnie podajàcy terminy sk∏adania
wniosków, ich rozpatrywania i przekazania Êrodków;

• podane do wiadomoÊci: lista zadaƒ podlegajàcych konkursom ofert
w ciàgu roku, procedura oceny wniosków i zasady (kryteria) stosowane
przy rozpatrywaniu sà wniosków;

• odr´bna procedura mechanizmów dofinansowania zadaƒ (ma∏e dotacje,
dotacje, granty) i powierzania zadaƒ, zawierajàca mo˝liwoÊç podpisy-
wania umów wieloletnich;

• mo˝liwoÊç udzia∏u w komisjach opiniujàcych przedstawicieli organizacji
pozarzàdowych.

Praktyczna realizacja procedur zlecania zadaƒ organizacjom pozarzàdo-
wym ma, obok wielu zalet, równie˝ i powa˝ne ograniczenia. Samorzàdy
wcià˝ jeszcze decydujà si´ na przekazywanie dotacji i dofinansowanie pro-
gramów realizowanych przez organizacje pod wyraênym naciskiem sektora
pozarzàdowego. Znaczenie ma tu zatem nie tyle d∏ugofalowa polityka w∏adz
w zakresie niwelowania danego problem, ile wzrastajàca liczba podmiotów
dzia∏ajàcych w obszarze zadaƒ publicznych i wywierajàcych z tego tytu∏u
presj´ na przedstawicieli samorzàdu. Stàd te˝ wprowadzanie do programów
wspó∏pracy takich – u˝ytecznych skàdinàd – mechanizmów jak „granty”
czy „ma∏e dotacje”. Co prawda zach´cajà one organizacje raczej do ubie-
gania si´ o fundusze na programowà dzia∏alnoÊç, a nie na mo˝liwoÊç reali-
zacji zadania publicznego. Z drugiej jednak strony sà niezb´dnym krokiem
na drodze do prawdziwej wspó∏pracy obu sektorów. Przy powszechnym braku
w naszych samorzàdach konsekwentnie rozwijanej polityki merytorycznej
wspó∏pracy z lokalnymi organizacjami potrzebne sà takie poÊrednie me-
chanizmy, cz´sto majàce walor u˝ytkowy i dydaktyczny.

Wyzwaniem dla nowoczeÊnie dzia∏ajàcych w∏adz publicznych jest zatem
wdro˝enie stabilnych i sprawnie dzia∏ajàcych modeli w∏àczania organizacji
pozarzàdowych w tworzenie, realizacj´ i ocen´ lokalnej polityki spo∏ecznej.
Przyk∏adowymi narz´dziami takiej wspó∏pracy merytorycznej mogà byç
wspólne zespo∏y konsultacyjne czy komisje opiniujàce. Tworzà one p∏asz-
czyzn´ wspó∏dzia∏ania najbardziej zainteresowanych: radnych z komisji
problemowych (wyznaczajà g∏ówne obszary problemowe i opiniujà wnioski),
pracowników danego wydzia∏u (planujà Êrodki i odpowiadajà za realizacj´
danego zadania) oraz przedstawicieli organizacji pozarzàdowych (wyzna-
czajà g∏ówne obszary problemowe, opiniujà wnioski oraz realizujà zadania).
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Poszczególne komórki, wydzia∏y czy jednostki organizacyjne samorzàdu
rezerwujà pewne kwoty na realizacj´ konkretnych przedsi´wzi´ç. Dzi´ki
temu samorzàd ma znacznie wi´kszy wp∏yw na zakres i jakoÊç projektów,
które muszà przystawaç do wyra˝onych w bud˝ecie priorytetów gminy.
Zaletà tego typu wspó∏pracy jest te˝ jej d∏ugofalowoÊç, bowiem decyzje
o wspó∏pracy majà mniejsze cechy przypadkowoÊci i uznaniowoÊci, jakie
cz´sto towarzyszà typowym konkursom ofert.

Ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego proponuje przynajmniej trzy
formy merytorycznego wspó∏dzia∏ania sektora publicznego i pozarzàdowego:

• równy dost´p do informacji oraz wzajemne informowanie si´ o pla-
nowanych kierunkach dzia∏alnoÊci i wspó∏dzia∏aniu w celu zharmoni-
zowania tych kierunków (stosownie do ustawy o dost´pie do informacji
publicznej) poprzez:

- publikowanie wa˝nych informacji na stronach internetowych danej
jednostki samorzàdu terytorialnego;

- udzia∏ przedstawicieli organizacji pozarzàdowych na sesjach rady
danego samorzàdu oraz poszczególnych komisjach rady, z prawem
zabierania g∏osu, choç bez prawa g∏osowania;

- przekazywanie przez organizacje pozarzàdowe informacji o przewi-
dywanych do realizacji lub ju˝ realizowanych zadaniach sfery pu-
blicznej;

• konsultowanie z organizacjami pozarzàdowymi projektów aktów nor-
matywnych w dziedzinach dotyczàcych dzia∏alnoÊci statutowej tych
organizacji, wykorzystujàc zasady dialogu spo∏eczno-obywatelskiego,
poprzez:

- organizowanie przez administracj´ publicznà konsultacji w sprawach
realizacji poszczególnych zadaƒ jednostek samorzàdu terytorialnego;

- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach
rady oraz komisji rady, na których dyskutowane b´dà projekty
uchwa∏ odnoszàcych si´ do zagadnieƒ zwiàzanych z profilem dzia-
∏alnoÊci tych organizacji;

- udost´pnienie druków projektów uchwa∏ odnoszàcych si´ do za-
gadnieƒ zwiàzanych z profilem dzia∏alnoÊci tych organizacji;

- udzia∏ organizacji pozarzàdowych w posiedzeniach Wojewódzkich
Komisji Dialogu Spo∏ecznego (w przypadku samorzàdu szczebla
wojewódzkiego);

• tworzenie wspólnych zespo∏ów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
z∏o˝onych z przedstawicieli organizacji pozarzàdowych oraz przedsta-
wicieli w∏aÊciwych organów administracji publicznej (np. komisje opi-
niujàce, zespo∏y standaryzacyjne).
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Na podstawie omawianych programów wspó∏pracy mo˝na polecaç inne
formy wspó∏pracy pozafinansowej, takie jak:

• promocj´ i wsparcie dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych, np. po-
przez zapraszanie do udzia∏u w posiedzeniach merytorycznych;

• informowanie spo∏eczeƒstwa o udziale organizacji pozarzàdowych
w pracach na rzecz gminy czy powiatu w lokalnych gazetach, publika-
cjach, na tablicach informacyjnych;

• wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych (nie-
odp∏atne udost´pnianie sali, sprz´tu, umieszczanie informacji na stro-
nach internetowych urz´du);

• pomoc w uzyskiwaniu sprz´tu i wsparcia technicznego (np. poprzez
prowadzenie lub dofinansowanie lokalnego oÊrodka informacji dla
organizacji pozarzàdowych – przyk∏ad S´pólna Krajeƒskiego);

• stworzenie systemu monitorowania potrzeb spo∏ecznych na obszarze
danej jednostki samorzàdowej, opartego na Êcis∏ej wspó∏pracy w∏adz
samorzàdowych i organizacji pozarzàdowych;

• coroczne okreÊlanie priorytetów rocznego programu wspó∏pracy z or-
ganizacjami pozarzàdowymi po uprzedniej identyfikacji potrzeb.

Warto spojrzeç na szczególnie bogatà i dobrze opisanà palet´ form wspó∏-
pracy pozafinansowej, którà proponuje „Program wspó∏pracy” z Sokó∏ki.
Szczegó∏owo przedstawia nie tylko konkretne formy, ale przypisuje odpo-
wiedzialnoÊç za ich realizacj´ poszczególnym podmiotom wspó∏pracy ze
strony samorzàdowej i pozarzàdowej.

W celu usystematyzowania i podniesienia efektywnoÊci wspó∏pracy mi´dzy
jednostkà samorzàdu terytorialnego a organizacjami pozarzàdowymi su-
gerowane jest stworzenie: komórki, zespo∏u albo wyznaczenie pojedynczej
osoby odpowiedzialnej za koordynacj´ tej wspó∏pracy. W po∏owie przy-
padków programy przewidujà, ˝e burmistrzowie powo∏ajà swoich pe∏no-
mocników ds. wspó∏pracy z organizacjami samorzàdowymi lub ˝e za
wspó∏prac´ z organizacjami odpowiedzialne b´dà wyznaczone osoby z ja-
kiegoÊ merytorycznego wydzia∏u (Chojnice, I∏awa, Szczytno, S´pólno, powiat
Kwidzyn, ¸´czna, Moràg). W obu sytuacjach zarówno pe∏nomocnicy, jak
i wyznaczone poszczególne komórki organizacyjne urz´du realizujà oczy-
wiÊcie tak˝e inne zadania. Najw∏aÊciwszà jednak metodà wy∏onienia osoby
pe∏niàcej t´ funkcj´ by∏by otwarty konkurs. Nale˝y sàdziç, ˝e model ten
upowszechni si´ w konsekwencji dà˝enia samorzàdów do stopniowego in-
stytucjonalizowania wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi.

Istotnym elementem wspó∏pracy mo˝e byç te˝ wbudowany system oceny
oraz monitorowania programu wspó∏pracy oraz us∏ug realizowanych w jego
ramach, zarówno przez sektor samorzàdowy jak i pozarzàdowy. Ten ele-
ment niestety nie jest dobrze reprezentowany w programach wspó∏pracy.
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Z wyjàtkiem dokumentów z S´pólna, Wa∏cza i Sokó∏ki, w których propo-
nuje si´ odr´bne procedury ewaluacji, w pozosta∏ych przypadkach za co-
rocznà ocen´ programu odpowiedzialna jest mieszana komisja opiniujàco-
-konsultacyjna.

Komisja opiniujàca

Powo∏anie mieszanego zespo∏u opiniujàcego lub konsultacyjnego prze-
widujà niemal wszystkie z omawianych programów. Komisja taka powo∏y-
wana jest przez burmistrza, prezydenta lub starost´, sk∏ada si´ z radnych,
urz´dników i przedstawicieli organizacji pozarzàdowych. Komisja zbiera
si´ okresowo, aby okreÊliç priorytety i kryteria oceny wniosków na rok na-
st´pny, zaopiniowaç wnioski bie˝àce, oceniç realizacj´ programu. Warto spoj-
rzeç na przyk∏ad na kryteria oceny projektów organizacji pozarzàdowych, za-
proponowane w dokumencie z Sokó∏ki:

„Burmistrz Sokó∏ki podejmie decyzje dotyczàce przyj´cia projektów i udzielenia
dotacji organizacjom, kierujàc si´ nast´pujàcymi kryteriami:

- zgodnoÊci celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Rad´ Miejskà,

- kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego,

- efektów projektu,

- jakoÊci wskaêników mierzenia efektów projektu,

- perspektywy kontynuacji projektu i potencjalnych êróde∏ zewn´trznego finan-
sowania,

- charakteru i praktyki dzia∏ania organizacji,

- dokonaƒ organizacji i doÊwiadczenia w realizacji projektów,

- dotychczasowej wspó∏pracy z Gminà Sokó∏ka,

- wspó∏pracy z innymi instytucjami publicznymi”.

Niezwykle cenne jest to, ˝e w zdecydowanej wi´kszoÊci programów
cz∏onkami tego typu komisji czy zespo∏ów sà uczestnicy ze strony pozarzà-
dowej, oddelegowani bàdê to przez wymienione z nazwy dane porozumienie
czy reprezentacj´ lokalnych organizacji, bàdê przez ich walne zebranie
(rodzaj forum). Nale˝y podkreÊliç, ˝e szczególnie w ustalaniu priorytetów
udzia∏ powinni mieç bezpoÊredni realizatorzy zadaƒ – organizacje poza-
rzàdowe – doskonale orientujàcy si´ w specyfice problemów danej grupy
i ich dynamice. W sytuacji braku dobrych narz´dzi oceny potrzeb lokal-
nych organizacje powinny byç traktowane równie˝ jako specjaliÊci i cenne
êród∏o informacji, a nie zredukowane wy∏àcznie do roli wykonawcy zadaƒ,
samodzielnie definiowanych przez samorzàd.
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Istnienie wspólnych zespo∏ów przewidywa∏o te˝ rozporzàdzenie ministra
pracy z 2000 roku, dotyczàce zlecania zadaƒ pomocy spo∏ecznej. Programy
wspó∏pracy t´ dobrà tradycj´ kontynuujà. Osobnà kwestià pozostajà propo-
nowane przez te dokumenty sposoby wy∏anienia przedstawicieli sektora po-
zarzàdowego do udzia∏u w mieszanych komisjach opiniujàco-konsultacyjnych.

Rady organizacji pozarzàdowych
i zebrania plenarne

Wprowadzenie dokumentu, dzi´ki któremu organizacje pozarzàdowe
mogà w sposób demokratyczny i otwarty korzystaç z zasobów jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, a ona mo˝e kontrolowaç sposób ich wydatkowania,
stanowi oczywiÊcie poczàtek drogi do autentycznej wspó∏pracy. Nawet po-
bie˝na analiza takiego dokumentu pokazuje jednak, jak wiele zale˝y od
aktywnoÊci poszczególnych dzia∏aczy organizacji. DoÊç cz´sto bowiem or-
ganizacje myÊlà tylko o tym, jak dostaç fundusze, a samorzàdy chcà zmini-
malizowaç wszystkie obowiàzki, wynikajàce ze dà˝enia do autentycznej
wspó∏pracy. Nie t´dy droga. Je˝eli istnieje program, w którym mówi si´, ˝e
samorzàd i organizacje pozarzàdowe tworzà wspólne zespo∏y i opracowujà
razem priorytety kierunkujàce dzia∏ania gminy, to obowiàzkiem przede
wszystkim organizacji pozarzàdowych jest czuwanie, aby takie zapisy nie
sta∏y si´ martwà literà.

W∏àczenie osób reprezentujàcych sektor pozarzàdowy – w charakterze
ekspertów lub obserwatorów – w proces opiniowania wniosków i podej-
mowania decyzji finansowych przez organy administracji samorzàdowej
jest oczekiwane przez wi´kszoÊç organizacji. Ale wybór takich osób, ich
funkcjonowanie oraz rodzaj zaanga˝owania (samodzielni czy odpowie-
dzialni przed organizacjami) zale˝y od tego, w jaki sposób same organizacje
podejdà do tej propozycji. Ustalenia takie oraz bie˝àcy monitoring ich prac
muszà byç integralnà cz´Êcià wspólnych dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych.

Dlatego niezwykle wa˝ne jest, aby na lokalnym terenie wy∏oniç jakieÊ
przedstawicielstwo organizacji – przedstawicielstwo, które mimo zmienia-
jàcych si´ konstelacji politycznych we w∏adzach samorzàdowych b´dzie
sta∏ym forum wspó∏pracy liderów spo∏ecznych. Nie chodzi tutaj o sztywnà
struktur´ parasolowà, bo to jest zale˝ne od lokalnych potrzeb (po˝àdana
w du˝ych miastach!), lecz przynajmniej o rodzaj nieformalnego porozu-
mienia mi´dzy organizacjami w podstawowych sprawach. Takie forum po-
dejmuje rozmaite inicjatywy na rzecz sektora pozarzàdowego, nak∏aniajàc
w∏adz´ lokalnà do podj´cia dialogu i rozwoju konkretnych form wspó∏pracy.
W ramach tego typu struktur organizowane mogà byç podzespo∏y robocze,
które wspó∏pracujà z poszczególnymi urz´dnikami przy opracowywaniu
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aktów normatywnych, lokalnych programów, standardów us∏ug niezb´dnych
przy powierzaniu (kontraktowaniu) zadaƒ. W∏adza lokalna musi si´ liczyç
z takà ofertà wspó∏pracy, bowiem trudno lekcewa˝yç postulaty, które po-
pierane sà przez kilkanaÊcie lub kilkadziesiàt dzia∏ajàcych na lokalnym
rynku organizacji. W modelu tym wszystkie kwestie wa˝ne dla sektora po-
zarzàdowego i – szerzej – dla ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej powinny byç pod-
dawane pod konsultacj´ grup roboczych, skupionych w takim forum.

Programy wspó∏pracy zach´cajà organizacje pozarzàdowe do tworzenia
w∏asnych struktur przedstawicielskich. Reprezentanci lokalnego sektora
pozarzàdowego mogà uczestniczyç w mieszanych zespo∏ach opiniujàcych
lub konsultacyjnych, stàd koniecznoÊç ich wyboru przez ogó∏ lokalnych or-
ganizacji. W kilku przypadkach programy wspó∏pracy przewidujà powo∏anie
przez organizacje rady lub sta∏ego forum, wybierajàcego swoich delegatów,
zaÊ w kilku przedstawiciele organizacji wybierani sà przez organizowane
przez w∏adze samorzàdowe walne zebranie lokalnych organizacji. Na szcz´-
Êcie ˝aden z dokumentów nie formu∏uje bli˝ej regulaminu funkcjonowania
takiej rady lub zakresu jej dzia∏aƒ czy te˝ trybu powo∏ania. Z pewnoÊcià
by∏aby to zbyt daleko idàca ingerencja w kwestie wspó∏pracy mi´dzy nie-
zale˝nymi organizacjami obywatelskimi.

Program wspó∏pracy – roczny czy wieloletni

Ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego w artykule 5 nak∏ada na samo-
rzàd obowiàzek uchwalania rocznych programów wspó∏pracy. Wi´kszoÊç
z prezentowanych programów ma natomiast charakter wieloletnich strategii
wspó∏dzia∏ania sektora publicznego z pozarzàdowym na rzecz lokalnych
spo∏ecznoÊci. Jak zatem traktowaç przes∏anie ustawy? Wydaje si´, ˝e po-
winny istnieç co najmniej dwa dokumenty, odnoszàce si´ wprost do wspó∏-
pracy mi´dzysektorowej. Roczny program wspó∏pracy, który ze swej istoty
jest programem operacyjnym i konkretnym, powinien zawieraç cele i dzia-
∏ania okreÊlone do realizacji na dany rok, jak to wyst´puje chocia˝by w do-
kumentach z Radlina, Cieszyna, Kwidzyna czy Wieruszowa. Jest on wprost
zakorzeniony w szerszym programie wspó∏pracy, zwanym te˝ „Kartà zasad”
lub „Kartà wspó∏pracy”, w wi´kszoÊci reprezentowanych w omawianych
gminach i powiatach. Uchwalanie takiego dokumentu co roku mija si´
z celem, poniewa˝ w ogólnych zasadach niewiele b´dzie si´ zmienia∏o. Na-
tomiast program roczny powinien byç przyjmowany corocznie przez danà
rad´ w formie odr´bnej uchwa∏y, prezentujàcej priorytety i zadania mery-
toryczne, które podlegaç b´dà w danym roku konkursom ofert, oraz inne
wydarzenia planowane na rzecz organizacji pozarzàdowych.
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Na zakoƒczenie nale˝y podkreÊliç, ˝e wszystkie te dokumenty, zgodnie
z zasadami demokracji partycypacyjnej oraz z zapisami ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego muszà byç opracowywane wspólnie przez przedsta-
wicieli obu sektorów. Jak pisze cytowany ju˝ A. Jachimowicz „... nale˝y
zwo∏aç konferencj´, przeprowadziç warsztaty, które okreÊlà wzajemne ocze-
kiwania i potrzeby, wy∏oniç grup´ roboczà z∏o˝onà z najbardziej aktywnych
i odpowiedzialnych liderów organizacji i przedstawicieli samorzàdu. Ta grupa
w trakcie kilku spotkaƒ wypracuje dokument i przedstawi go do zaopinio-
wania i organizacjom, i samorzàdowi. Ostatecznym efektem b´dzie przy-
j´cie przez Rad´ zasad wspó∏pracy w formie uchwa∏y. Taka metoda wspólnie
przygotowanego dokumentu powoduje, ˝e organizacje zdecydowanie bar-
dziej uto˝samiajà si´ z nim, lepiej rozumiejà zapisy i szerzej je realizujà”.
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5.Dokumenty wypracowane
przez grantobiorców
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S¢POLE¡SKA KARTA WSPÓ¸PRACY

Gminy z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3, ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.

Spo∏eczeƒstwo demokratyczne nie mo˝e dobrze i skutecznie 
funkcjonowaç bez aktywnej dzia∏alnoÊci obywateli 

zaspokajajàcych swoje potrzeby zgodnie ze swà wolà.

PREAMBU¸A

Rada Miasta S´pólna Kraj

1. Zwa˝ywszy, ˝e priorytetem dla mieszkaƒców jest zapewnienie im mo˝liwoÊci za-
spokajania ich potrzeb i stworzenie warunków rozwoju.

2. Zwa˝ywszy, ze jest istotne popieranie rozwoju przyjaznych stosunków miedzy
samorzàdem lokalnym a organizacjami pozarzàdowymi.

3. Zwa˝ywszy, ˝e istotà sukcesu spo∏ecznoÊci demokratycznej jest aktywnoÊç
wszystkich mieszkaƒców.

4. Zwa˝ywszy, ˝e dobra wspó∏praca samorzàdu lokalnego i sektora pozarzàdowego
sprzyja tworzeniu i umacnianiu struktur spo∏ecznych.

5. Zwa˝ywszy, ̋ e jest istotny powszechny dost´p do wspólnie wypracowanych standardów.
6. Zwa˝ywszy, ˝e aktywna i zorganizowana dzia∏alnoÊç sektora pozarzàdowego po-

zwala na dokonanie nowego podzia∏u zadaƒ pomi´dzy sektorem publicznym i or-
ganizacjami pozarzàdowymi.

7. Zwa˝ywszy, ˝e jest istotne, aby cz∏owiek móg∏ dzia∏aç zgodnie z uniwersalnymi
wartoÊciami etycznymi.

8. Przekonana, ˝e wspomaganie organizacji pozarzàdowych jest realizacjà konsty-
tucyjnej zasady pomocniczoÊci umacniajàcej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

9. Przekonana, ̋ e wszelka wspó∏praca z obywatelami musi realizowaç si´ na zasadach
partnerskich.

Uchwala niniejszà „S¢POLE¡SKÑ KART¢ WSPÓ¸PRACY”, jako wyraz polityki
Gminy S´pólno Krajeƒskie wobec organizacji pozarzàdowych.
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Rozdzia∏ I.
Zasady, kierunki i obszary rozwoju wspó∏pracy

Art.1.
1. Rada Miasta w S´polnie Krajeƒskim przyjmuje, i˝ wi´kszoÊç zadaƒ Gminy,

a w szczególnoÊci zadania ze sfery zadaƒ publicznych, realizowana b´dzie we
wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3, ustawy, które dobrowolnie i zgodnie ze swoim statutem, podejmà
takà wspó∏prac´.

2. Wspó∏praca Gminy z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3, ustawy, ma charakter priorytetowy i jest elementem stra-
tegii rozwoju Gminy.

3. Strategicznym celem wspó∏pracy jest obj´cie nià mo˝liwie najszerszych obszarów
aktywnoÊci obywatelskiej w spo∏ecznoÊci lokalnej, a szczególnie poszerzanie i po-
pieranie postaw obywatelskich, szczególnie poprzez wolontariat.

4. Priorytety i programy wspó∏dzia∏ania opracowywane sà przy szerokim wspó∏-
udziale spo∏ecznoÊci lokalnej.

5. Upowszechnianie i wykorzystywanie najlepszych rozwiàzaƒ krajowych i zagra-
nicznych ze szczególnym uwzgl´dnieniu rozwiàzaƒ przyj´tych w krajach Unii
Europejskiej.

6. Rozwój us∏ug spo∏ecznych realizowany jest poprzez wypracowywanie, ustana-
wianie i przestrzeganie standardów.

Art.2.
Wspó∏praca z organizacjami odbywa si´ na zasadach: pomocniczoÊci, suwerennoÊci
stron, partnerstwa, efektywnoÊci, uczciwej konkurencji i jawnoÊci oraz wspó∏-
uczestnictwa i równoÊci w traktowaniu wszystkich podmiotów obj´tych wspó∏pracà.

Art.3.
1. Rada Miejska ka˝dego roku uchwali Roczny Program Wspó∏pracy z organiza-

cjami pozarzàdowymi, zapewniajàc Êrodki na jego realizacj´.
2. Roczny program wspó∏pracy zawiera cele, priorytety, zadania i dzia∏ania, jakie

Gmina realizuje we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art.3 ust.3, ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie, zwanej dalej ustawà.

3. Roczny program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi zostaje uchwalony
po uzyskaniu pozytywnej opinii od Rady Organizacji Pozarzàdowych S´pólna
Krajeƒskiego.

Art.4.
Wspó∏praca Gminy z organizacjami pozarzàdowymi odbywaç si´ b´dzie w obsza-
rach zadaƒ publicznych wymienionych w art. 4. p.1. ustawy, zgodnych z zadaniami
Gminy, ze szczególnym uwzgl´dnieniem:

1/ pomocy spo∏ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytu-
acji ˝yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2/ ochrony i promocji zdrowia;
3/ dzia∏alnoÊci na rzecz osób niepe∏nosprawnych;
4/ porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego oraz przeciwdzia∏ania patolo-

giom spo∏ecznym;
5/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajàcych bez

pracy i zagro˝onych zwolnieniem z pracy;
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8/ nauki, edukacji, oÊwiaty i wychowania;
9/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
10/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
11/ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y;
12/ ekologii i ochrony zwierzàt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13/ dzia∏alnoÊci wspomagajàcej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przed-

si´biorczoÊci;
14/ dzia∏alnoÊci wspomagajàcej rozwój wspólnot i spo∏ecznoÊci lokalnych;
15/ promocja i organizacja wolontariatu;
16/ upowszechniania i ochrony wolnoÊci i praw cz∏owieka oraz swobód

obywatelskich, a tak˝e dzia∏aƒ wspomagajàcych rozwój demokracji;
17/ dzia∏ania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

i wspó∏pracy mi´dzy spo∏eczeƒstwami;
18/ dzia∏alnoÊci wspomagajàcej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub

finansowo organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce w sferze po˝ytku pu-
blicznego;

Art.5.
1. Wspó∏praca Gminy z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymie-

nionymi w art.3 ust.3, ustawy, zmierza w szczególnoÊci do:
1/ umo˝liwienia szerokiego udzia∏u mieszkaƒców w ró˝nych formach aktyw-

noÊci spo∏ecznej;
2/ wspó∏tworzenia kultury i zagospodarowywania wolnego czasu mieszkaƒców;
3/ promocji zdrowia i zdrowego stylu ˝ycia;
4/ poprawy estetyki otoczenia;
5/ promocji lokalnoÊci i popularyzacja w∏asnego regionu – Krajny;
6/ budowania wspó∏odpowiedzialnoÊci mieszkaƒców za bezpieczeƒstwo pu-

bliczne, szczególnie dzieci i m∏odzie˝y;
7/ pe∏nego w∏àczenia osób niepe∏nosprawnych w ˝ycie spo∏ecznoÊci lokalnej;
8/ kszta∏towania samopomocy i postaw przedsi´biorczych oraz kultury dobro-

czynnoÊci.
Rozdzia∏ II.

Podmioty realizujàce wspó∏prac´

Art. 6.
1. Rada Miejska w zakresie wyznaczania g∏ównych kierunków rozwoju i priorytetów

wspó∏pracy oraz uchwalania rocznego programu wspó∏pracy, zapewniajàc w bu-
d˝ecie Êrodki na jego realizacj´.

2. Komisje Rady Miejskiej w zakresie opiniowania wspó∏pracy w poszczególnych
bran˝ach obj´tych wspó∏pracà.

3. Burmistrz, w zakresie podejmowania decyzji w sprawie realizacji wspó∏pracy;
4. Pe∏nomocnik Burmistrza ds. Wspó∏pracy z organizacjami Pozarzàdowymi, zwany

dalej pe∏nomocnikiem, w zakresie ca∏oÊciowej koordynacji realizacji progra-
mów wspó∏pracy.

5. OÊrodek Wsparcia dla organizacji pozarzàdowych (PIP PAW), zwany dalej
OÊrodek PAW, w zakresie dzia∏alnoÊci informacyjnej, poradniczej, szkoleniowej
oraz dzia∏aƒ animujàcych i koordynujàcych wspólne przedsi´wzi´cia, a tak˝e organi-
zowania pracy i obs∏ugi Rady Organizacji Pozarzàdowych S´pólna Krajeƒskiego.

6. Lokalna Komisja Opiniujàco-Doradcza, zwana dalej Komisjà OD, w zakresie:
opiniowania projektów (ofert) organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wy-
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mienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, opracowywania strategii i rocznych programów
wspó∏pracy, analizy potrzeb Êrodowiska lokalnego.

7. Rada Organizacji Pozarzàdowych S´pólna Krajeƒskiego, zwana dalej Radà Or-
ganizacji, w zakresie opiniowania OÊrodka Wsparcia dla organizacji pozarzàdo-
wych. Cz∏onek zarzàdu Rady Organizacji bierze udzia∏ w pracach Komisji OD.

8. Organizacje pozarzàdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
w zakresie realizacji zadaƒ na rzecz mieszkaƒców oraz uczestnictwo w okreÊlaniu
lokalnych potrzeb.

ROZDZIA¸ III

FORMY I PROCEDURY WSPÓ¸PRACY

Art.7.
1. Wnioski organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

3 ustawy, wyra˝ajàcych gotowoÊç do realizacji zadaƒ statutowych w zakresie
wspó∏pracy z Urz´dem Miejskim umieszczane sà w banku danych o organiza-
cjach pozarzàdowych prowadzonym przez (stron´ samorzàdowà) Pe∏nomocnika
i (pozarzàdowà) OÊrodek PAW.

2. Rada Miejska wyznacza g∏ówne kierunki wspó∏pracy z organizacjami oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, ustawy, poprzez: uchwalenie wieloletnich
priorytetów i rocznych programów wspó∏pracy;

3. Burmistrz podejmuje ostateczne decyzje dotyczàce zlecenia zadania organiza-
cjom pozarzàdowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji OD.

4. Rada Organizacji raz do roku dokonuje oceny i przekazuje opini´ nt. pracy
OÊrodka PAW. Rada Organizacji, spoÊród cz∏onków zarzàdu, wyznacza swojego
przedstawiciela do pracy w Komisji.

5. Do zadaƒ organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy, z terenu Gminy S´pólno Krajeƒskie nale˝y uczestniczenie w reali-
zacji zadaƒ zgodnie z rocznym programem wspó∏pracy, a w szczególnoÊci:

• realizacja zadaƒ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej;
• uczestnictwo w okreÊlaniu oraz analizie potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnej.

Art. 8.
1. Funkcj´ koordynatora wspó∏pracy Gminy z organizacjami pozarzàdowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy, pe∏ni Pe∏nomocnik.
2. Do Pe∏nomocnika kierowane sà wszelkie sprawy dotyczàce organizacji pozarzà-

dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y:

• Nadzór nad dzia∏aniami organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wy-
mienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie wspó∏pracy z Gminà w re-
alizacji jej zadaƒ.

• Tworzenie bazy danych o organizacjach pozarzàdowych oraz podmio-
tach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, dzia∏ajàcych na terenie Miasta
i Gminy S´pólno Krajeƒskie.

• Przetwarzanie informacji o organizacjach pozarzàdowych na potrzeby
Urz´du Miejskiego w zakresie wspó∏pracy w realizacji wybranych zadaƒ.
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Art.9.
1. Rada Miejska powo∏uje Lokalnà Komisj́  Opiniujàco-Doradczà (Komisj́  OD).
2. W sk∏ad Komisji OD wchodzà:

• 5 przedstawicieli samorzàdu tj.:
- 2 radnych,
- 2 przedstawicieli burmistrza,
- 1 przedstawiciel konwentu so∏tysów,

• 5 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym jeden cz∏onek zarzàdu Rady Organizacji.

3. Kadencja cz∏onków Komisji OD trwa 4 lata i pokrywa si´ z kadencjà Rady Miejskiej.
4. Cz∏onkowie Komisji OD wykonujà swój mandat nieodp∏atnie.
5. Pracami Komisji OD kieruje przewodniczàcy, który jest wybierany na pierwszym

zebraniu Komisji OD, na którym równie˝ dokonuje si´ wyboru wiceprzewodni-
czàcego i sekretarza.

6. Komisja OD mo˝e zapraszaç na swoje posiedzenia mi´dzy innymi:
1. przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych,
2. przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,
3. ekspertów.

7. Do zadaƒ Komisji OD nale˝y:
1. dokonywanie oceny realizacji polityki w∏adz gminy wobec organizacji po-

zarzàdowych;
2. proponowanie kierunków oraz strategii wspó∏pracy;
3. tworzenie rocznego programu wspó∏pracy;
4. analiza potrzeb mieszkaƒców;
5. opiniowanie rozwiàzaƒ poszczególnych bran˝y w zakresie podejmowanych

przez organizacje pozarzàdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy, dzia∏aƒ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej;

6. opiniowanie ofert (projektów) organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3, ustawy, dzia∏aƒ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej;

7. monitorowanie oraz doskonalenie realizacji wspó∏pracy
8. przedk∏adanie Burmistrzowi do 30 wrzeÊnia ka˝dego roku wniosków do-

tyczàcych priorytetów w zakresie realizacji zadaƒ Gminy we wspó∏pra-
cy z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy;

8. Komisja OD podejmujàc decyzj´ mo˝e zasi´gnàç opinii eksperta – znawcy z danej
dziedziny.

Art.10.
OÊrodek PAW:
1. pe∏ni funkcje konsultacyjno-informacyjne;
2. prowadzi i analizuje baz´ danych o organizacjach pozarzàdowych oraz podmio-

tach wymienionych w art.3 ust.3, ustawy;
3. monitoruje prowadzone projekty;
4. prowadzi internetowy serwis informacyjny dotyczàcy wspó∏pracy;
5. zbiera i przetwarza informacje o projektach finansowanych z bud˝etu gminy;
6. corocznie publikuje informator o organizacjach pozarzàdowych oraz podmio-

tach wymienionych w art.3 ust.3, ustawy; oraz o niezale˝nych inicjatywach zre-
alizowanych na terenie Gminy;
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7. wspó∏pracuje z podmiotami realizujàcymi uchwa∏´;
8. organizuje szkolenia, animuje dzia∏ania budujàce wspó∏prac´ i integrujàce orga-

nizacje pozarzàdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z terenu
Gminy;

9. co najmniej raz w roku organizuje zebranie plenarne organizacji pozarzàdowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z terenu Gminy.

Art.11.
Gmina wspó∏pracuje organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotom wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w ró˝nych formach, a w szczególnoÊci poprzez:
1. pe∏nà i systematycznà wymian´ informacji nt. podejmowanych dzia∏aƒ i mo˝li-

woÊci ich realizacji;
2. konsultowanie projektów uchwa∏ majàcych wp∏yw na dzia∏anie organizacji poza-

rzàdowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
3. prac´ wspólnych zespo∏ów roboczych, w tym pracujàcych nad standardami us∏ug

spo∏ecznych;
4. pomoc w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç statutowa na zasa-

dach okreÊlonych przez Rad´ Miejskà;
3. udost´pnianie lokalu komunalnego na spotkania i realizacj´ wspólnych przed-

si´wzi´ç;
4. wspó∏prac´ w pozyskiwaniu Êrodków finansowych z innych êróde∏
5. organizowanie konsultacji i szkoleƒ, w celu podniesienia sprawnoÊci funkcjono-

wania;
6. promocj´ dzia∏alnoÊci, zw∏aszcza w Êrodkach masowego przekazu;
7. pomoc w nawiàzywaniu kontaktów i wspó∏pracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej

i mi´dzynarodowej.

Art.12.
1. Gmina zleca organizacjom pozarzàdowym oraz podmiotom wymienionym

w art. 3 ust. 3 ustawy; do realizacji zadanie w∏asne, przekazujàc na ten cel Êrodki
finansowe.

2. O zlecaniu zadaƒ organizacjom pozarzàdowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy, decyduje Burmistrz po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji OD.

3. Zlecanie zadaƒ organizacjom pozarzàdowym oraz podmiotom wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, mo˝e mieç charakter:

1. powierzenia zadania do realizacji wed∏ug okreÊlonego standardu
i udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub

2. wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinanso-
wanie jego realizacj´.

4. Przekazanie dotacji na realizacj´ danego zadania odbywa si´ na mocy porozu-
mienia, zawartego pomi´dzy Burmistrzem a jego wykonanie.

5. Przekazania Êrodków publicznych w innej formie ni˝ dotacje odbywa si´ zgodnie
z procedurami okreÊlonymi w Ustawie o zamówieniach publicznych.

6. Przydzielenie dotacji na realizacj´ zadania w∏asnego Gminy organizacjom poza-
rzàdowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy opiniuje Komisja
Bud˝etu i Handlu Rady Miejskiej S´pólna Krajeƒskiego.
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7. Burmistrz powiadamia listownie podmioty, które z∏o˝y∏y oferty na realizacj´ za-
dania o wynikach konkursu i podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´
o przyznanych dotacjach wskazujàc podmioty, którym je przyznano. Informacje te
zostajà umieszczone na tablicy og∏oszeƒ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urz´du Miejskiego.

8. Otwarte konkursy ofert na realizacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 4. niniejszej
uchwa∏y, sà og∏aszane zgodnie z art. 13 ustawy, w zale˝noÊci od potrzeb opisa-
nych w rocznym programie wspó∏pracy, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 1 sierpnia
roku poprzedzajàcego realizacj´ okreÊlonych w programie, zadaƒ.

9. Organizacje, które nie zrealizujà podj´tego zadania lub nie rozliczà prawid∏owo
otrzymanej dotacji lub w inny ra˝àcy sposób naruszà zasady zawarte w niniejszej
uchwale, na wniosek Komisji OD zostajà wykluczone przez Burmistrza z mo˝li-
woÊci ubiegania si´ o dotacj´ na okres co najmniej 3 lat.

10. Szczegó∏owe regulaminy i harmonogram przebiegu z konkursu ofert oraz wzo-
ry ofert, umów i sprawozdaƒ w zgodzie z dokumentami zawartymi w za∏àczni-
kach 1, 2, 3 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania, ramo-
wego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz.1891), opracuje Komisja OD.

Postanowienia koƒcowe

Art.13.
1. Propozycje oraz wnioski dotyczàce Programu Wspó∏pracy Gminy z Organizacjami

Pozarzàdowymi na rok nast´pny, podmioty wspó∏pracy mogà zg∏aszaç Radzie
Miejskiej do 30 wrzeÊnia, powiadamiajàc o zg∏oszeniu Pe∏nomocnika, bàdê te˝
Burmistrzowi za poÊrednictwem Pe∏nomocnika.

2. Pe∏nomocnik przedstawi Radzie Miejskiej w terminie do dnia 31 marca ka˝dego
roku sprawozdanie z realizacji wspó∏pracy w roku poprzednim, uwzgl´dniajàce
wnioski zg∏oszone przez uczestników wspó∏pracy.
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Uchwa∏a
Rady Miejskiej w ¸´cznej z dnia. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

w sprawie zasad wspó∏pracy pomi´dzy w∏adzami samorzàdowymi 
miasta ¸´czna a organizacjami pozarzàdowymi

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie terytorialnym
/ jednolity tekst; Dz. U z 1996 r Nr 13 poz.74, zm. Dz. U Nr 58, poz.261/ Rada
Miejska w ¸´cznej uchwala co nast´puje:

§ 1
Ustala si´ zasady wspó∏pracy pomi´dzy samorzàdowymi w∏adzami miasta ¸´czna
a organizacjami pozarzàdowymi stanowiàce za∏àcznik Nr. .. .. .. ..1. .. .. .. .. do ni-
niejszej uchwa∏y.

§ 2
W bud˝ecie miasta corocznie zaplanowane b´dà Êrodki finansowe na realizacj´
zadaƒ w∏asnych przy wspó∏udziale organizacji pozarzàdowych.

§ 3
OkreÊla si´ zasady i tryb post´powania o udzielenie dotacji z bud˝etu miasta, sposobu
jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadaƒ w∏asnych gminy podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia
zysku stanowiàce Za∏àcznik Nr ..... 2. ............. do niniejszej uchwa∏y.

§ 4
Ustala si´ Regulamin Komisji Opiniujàcej okreÊlajàcy jej struktur´, tryb powo∏y-
wania cz∏onków, przedmiot i zasady dzia∏ania dotyczàce uzyskania wsparcia dzia-
∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych stanowiàcy Za∏àcznik Nr .. .. .3.......... do niniejszej
uchwa∏y.

§ 6
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi ¸´cznej.

§ 7
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
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Za∏àcznik Nr 1

Zasady wspó∏pracy pomi´dzy 
w∏adzami samorzàdowymi miasta ¸´czna

a organizacjami pozarzàdowymi

Uzasadnienie celowoÊci wprowadzenia zasad

Samorzàd lokalny – w myÊl ustawy o samorzàdzie terytorialnym tworzà
wszyscy mieszkaƒcy miasta. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb i oczekiwaƒ na-
le˝y do zadaƒ gminy.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç wyst´pujàcych problemów instytucje publiczne
nie sà w stanie ogarnàç ca∏ej gamy spraw nurtujàcych mieszkaƒców miasta.
Z uwagi na fakt, ze Rada Miejska jest reprezentantem wszystkich mieszkaƒców
miasta, jednym z jej kluczowych obowiàzków jest stwarzanie warunków umo˝-
liwiajàcych realizacj´ inicjatyw wynikajàcych ze spo∏ecznej aktywnoÊci miesz-
kaƒców.

Dotychczasowe doÊwiadczenia nabyte w trakcie funkcjonowania demokra-
tycznego systemu w∏adzy lokalnej, wykazujà potrzeb´ okreÊlenia zasad i spo-
sobów wspierania lokalnych inicjatyw obywatelskich. Wymaga to wprowadzenia
czytelnych i jednolitych dla wszystkich zasad, kryteriów i warunków zapewnia-
jàcych wspieranie na terenie miasta i gminy ¸´czna organizacji pozarzàdo-
wych, a tak˝e stworzenia zintegrowanych dzia∏aƒ wszystkich sektorów dzia∏a-
jàcych w mieÊcie w celu pe∏niejszego ich zintegrowania oraz zaspokajania wy-
st´pujàcych potrzeb spo∏ecznych.

Zasady ogólne
1. Podmioty wspó∏pracy sà autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddzia∏ywania

regulujà na zasadach wzajemnych umów i porozumieƒ, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami prawa.

2. Naczelnà zasadà towarzyszàcà wzajemnym oddzia∏ywaniom jest wyra˝enie woli
wspó∏pracy w dzia∏aniach na rzecz miasta i jego mieszkaƒców.

3. Dzia∏anie w∏adz samorzàdowych wyra˝one jest wolà wspierania organizacji po-
zarzàdowych. Organizacje pozarzàdowe winny dà˝yç do wzbogacania przedsi´-
wzi´ç s∏u˝àcych zaspakajaniu potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnych i dzia∏aniami swo-
imi winy wspieraç w tym zakresie instytucje publiczne.

4. Wspó∏praca pomi´dzy samorzàdem miasta ¸´czna a organizacjami pozarzàdo-
wymi jest sta∏ym elementem strategii rozwoju miasta.

5. Zasady wspó∏pracy i wspó∏dzia∏ania okreÊlone w niniejszej uchwale nie dotyczà
organizacji politycznych.

OkreÊlenie podmiotu wspó∏pracy
1. Zasady wspó∏pracy okreÊlajà warunki finansowania organizacji pozarzàdowych

z bud˝etu Miasta ¸´czna. Koszty tych ewentualnych przedsi´wzi´ç obcià˝ajà
podatników –mieszkaƒców miasta. W zwiàzku z tym, podstawowym kryterium
decydujàcym o udzieleniu wsparcia dla organizacji jest dzia∏alnoÊç na rzecz miasta
i jego mieszkaƒców.

83

DOKUMENTY WYPRACOWANE PRZEZ GRANTOBIORCÓW – WOJ. LUBELSKIE



2. O Êrodki w ramach wspó∏pracy mogà ubiegaç si´ wy∏àcznie organizacje prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç na rzecz mieszkaƒców ¸´cznej w zaspokajaniu rozeznanych
potrzeb do których nale˝à:

• Umacnianie w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej poczucia odpowiedzialnoÊci za
siebie, swoje otoczenie i wspólnot´ lokalnà.

• Uzupe∏nienie dzia∏aƒ gminy w zakresie nie obejmowanym przez struk-
tury gminne

• Aktywizowanie spo∏ecznoÊci lokalnej
• Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia∏aƒ, dzi´ki do-

bremu rozpoznaniu potrzeb
• Zidentyfikowanie nieznanych do tej pory sektorowi publicznemu i nie-

zaspokojonych potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnej
• Odcià˝enie sektora publicznego w realizacji niektórych zadaƒ
• Konstruowanie jasnych i czytelnych rozwiàzaƒ pozwalajàcym organiza-

cjom pozarzàdowym do aktywnego uczestnictwa w otoczeniu wspólnoty
lokalnej oraz innych zadaƒ w zakresie:
1. ochrona zdrowia, rehabilitacja
2. oÊwiata, edukacja, wychowanie
3. pomoc spo∏eczna, samopomoc
4. prawa obywatelskie, prawa cz∏owieka
5. bezpieczeƒstwa
6. ochrona Êrodowiska, ekologia
7. rozwoju gospodarczego
8. kultury, sztuki
9. sportu, turystyki i rekreacji
10. aktywnoÊci obywatelskiej

• tworzenie partnerstw w celu rozwiàzywania rozeznanych potrzeb i pozy-
skiwania Êrodków ze êróde∏ zewn´trznych

§ 1
Ze Êrodków finansowych korzystaç mogà:

1. Niezale˝ne, spo∏eczne organizacje, które nie wchodzà w sk∏ad ˝adnych
struktur administracji paƒstwowej, rzàdowej lub samorzàdowej

2. Nie sà filiami zagranicznych organizacji
3. Nie sà w ca∏oÊci finansowane z bud˝etu paƒstwa
4. Nie sà organizacjami politycznymi, religijnymi, gospodarczymi, zwiàzkami

pracowników i pracodawców
5. Nie sà fundacjami skarbu paƒstwa i nie majà zwiàzku z administracjà

paƒstwowà
6. Sà non-profit /przekazujà wszelkie dochody na dzia∏alnoÊç statutowà/

§ 2
Ârodki finansowe udzielone na realizacje zadaƒ nie mogà byç wykorzystane na:

• Budow´, zakup budynków, zakup gruntów
• Dzia∏alnoÊç gospodarczà
• Pokrywanie kosztów utrzymania biura organizacji / chyba, ˝e stanowi to

niezb´dny element realizacji projektu/
• Dzia∏alnoÊç politycznà, religijnà i Êwiatopoglàdowà
• Projekty ju˝ realizowane
• Realizacj´ zadaƒ ju˝ zleconych danej organizacji przez poszczególne wy-

dzia∏y Urz´du Miasta w ¸´cznej i inne agendy miasta
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• Na zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralnà
cz´Êcià zg∏oszonego programu

• Na projekty niezgodne z dzia∏alnoÊcià statutowà

§ 3
Formy wspó∏pracy

W ramach wspó∏pracy pomi´dzy samorzàdem a organizacjami pozarzàdowymi
rozró˝nia si´ nast´pujàce formy wsparcia dzia∏alnoÊci:

1. dofinansowanie programów w formie dotacji
2. ma∏e dotacje
3. pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach
4. udost´pnienie lokalu na spotkanie
5. konsultacje i szkolenia
6. promocje dzia∏alnoÊci w mediach
7. wspó∏praca w gromadzeniu Êrodków z innych êróde∏
8. wspó∏dzia∏anie w nawiàzywaniu kontaktów mi´dzynarodowych
9. kontakty na realizacj´ zadaƒ wynikajàcych ze Strategii Rozwoju Miasta

§ 4
Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków.

Organizacja ubiegajàca si´ o pomoc finansowà powinna spe∏niaç nast´pujàce kryteria:
1. jest zarejestrowanym stowarzyszeniem lub fundacjà/z zastrze˝eniem

art.3.1 ust. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i wolontariacie/
2. z∏o˝y w terminie do 20. IX ka˝dego roku w Urz´dzie Miasta u Pe∏no-

mocnika ds. Organizacji Pozarzàdowych:
• wype∏niony wniosek wraz z wymaganymi za∏àcznikami. Szczegó∏owe

zasady okreÊlone zosta∏y w § 7 Za∏àcznika Nr 2 do niniejszej uchwa∏y
• okreÊli perspektywy kontynuacji programu i inne potencjalne êród∏a

jego finansowania
• posiada w∏asne konto bankowe

3. Prowadzi dzia∏alnoÊç na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej
˚adne z powy˝szych kryteriów nie b´dzie stosowane oddzielnie jako decydujàce.
Podejmujàc decyzje Komisja Opiniujàca b´dzie bra∏a pod uwag´ wszystkie wy˝ej
wymienione czynniki.

§ 5
1. Ârodki finansowe na realizacj´ zadaƒ w∏asnych gminy przekazywane sà na konto

stowarzyszenia, fundacji po podpisaniu przez organizacj´ porozumienia pomi´dzy
Burmistrzem ¸´cznej.

2. WysokoÊç dofinansowania zadania na jeden projekt powinna wynosiç do 80%
kwoty zwiàzanej z kosztami zadania.

3. Doraêne dotacje nie powinny przekroczyç 50 % kosztów realizacji zadania.
4. Rozumiejàc wyst´pujàcà potrzeb´ szybkiej pomocy organizacjom, samorzàd

miasta, jako uzupe∏nienie programu grantów uruchamia Êcie˝k´ dotacji doraênych.
Sà to dotacj´ do 800 z∏, o które mogà wyst´powaç organizacje w sytuacjach awa-
ryjnych, kiedy niezb´dna jest interwencyjna pomoc w przedsi´wzi´ciach znajdu-
jàcych si´ blisko fazy realizacji.

5. O udzielenie dotacji doraênej mo˝e ubiegaç si´ organizacja, która realizuje dany
projekt ze Êrodków w∏asnych lub przekazanych z innych êróde∏, kiedy wsparcie ze
strony miasta jest uzupe∏nieniem bud˝etu / do 20%/, a nie jednym z jego g∏ównych
sk∏adników.
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6. Dotacje doraêne przyznawane sà przez Burmistrza ¸´cznej po konsultacji z Ko-
misjà Opiniujàcà.

7. Wniosek z opisem programu i terminarzach nale˝y sk∏adaç u Pe∏nomocnika
Burmistrza ds. Organizacji Pozarzàdowych z 30 dniowym wyprzedzeniem.

8. Organizacje, którym do realizacji dzia∏alnoÊci niezb´dny jest lokal, mogà wystàpiç
z wnioskiem o przydzia∏ lokalu z zasobów komunalnych miasta na preferencyjnych
zasadach. Przydzia∏y lokali b´dà nast´powa∏y stosownie do mo˝liwoÊci.

• Lokale mogà byç przeznaczone na dzia∏alnoÊç programowà, nie ma
mo˝liwoÊci u˝ytkowania ich wy∏àcznie jako biur.

• O przydzia∏ lokalu mogà ubiegaç si´ wy∏àcznie organizacje posiadajàce
osobowoÊç prawnà

• Mo˝liwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji
• Organizacje ubiegajàce si´ o przydzia∏ lokalu zobowiàzane sà do z∏o˝enia

nast´pujàcych dokumentów:
1. raport z dzia∏alnoÊci w roku poprzednim / nie dotyczy organizacji no-

wopowsta∏ych/
2. sprawozdania finansowego za ubieg∏y rok/ nie dotyczy organizacji no-

wopowsta∏ych/
3. opisu programów, które b´dà realizowane w lokalu
4. dokumentów okreÊlajàcych osobowoÊç prawnà, wypis KRS
5. dane osoby odpowiadajàcej za administrowanie lokalem

Wnioski nale˝y sk∏adaç u Pe∏nomocnika ds. Organizacji Pozarzàdowych.
9. Organizacje pozarzàdowe nie dysponujàce w∏asnym lokalem maja mo˝liwoÊç

wykorzystania niektórych lokali zamiennych do organizacji spotkaƒ min. szko∏y,
Êwietlice, sale w Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury, sala konferencyjna
w Radzie Miejskiej – szczegó∏owe warunki udost´pnienia ustalane b´dà pomi´dzy
organizacjà a administratorem.

10. Ârodki z innych êróde∏ – dzi´ki tej formie wspó∏pracy ze êróde∏ zewn´trznych
mogà trafiç do ¸´cznej Êrodki finansowe na realizacj´ wa˝nych i potrzebnych dla
mieszkaƒców miasta programów.
Pomoc w tej dziedzinie obejmowaç b´dzie:
• Opiniowanie wniosków o granty i dotacje
• Promowanie ciekawych programów mogàcych uzyskaç Êrodki ze êróde∏

trzecich
• Finansowanie konsultacji, szkoleƒ dotyczàcych zdobywania funduszy
• Udzielanie rekomendacji, wystawianie listów intencyjnych
Organizacje, które planujà skorzystanie z tej mo˝liwoÊci powinny kontaktowaç
si´ z Pe∏nomocnikiem ds. Organizacji Pozarzàdowych.

11. Konsultacje i szkolenia.
• W celu zwi´kszenia profesjonalizmu dzia∏aƒ podejmowanych przez or-

ganizacje pozarzàdowe, w∏adze samorzàdowe przewidujà mo˝liwoÊç
wspomagania dzia∏alnoÊci poprzez finansowanie szkoleƒ i konsultacji.

• Kwota tych Êwiadczeƒ mo˝e byç zawarta w ramach wniosku i dofinan-
sowanie dowolnego programu lub stanowiç odr´bny wniosek. Do preli-
minarza bud˝etowego nale˝y do∏àczyç program szkolenia lub zakres kon-
sultacji, opis celu oraz dane instytucji Êwiadczàcej us∏ug´.

12. Kontakty mi´dzynarodowe.
Za poÊrednictwem Pe∏nomocnika ds. Organizacji Pozarzàdowych organi-
zacje mogà wyst´powaç o pomoc w nawiàzywaniu kontaktów z partnera-
mi o podobnym charakterze w miastach bliêniaczych ¸´cznej. Docelowo
zostanie stworzona baza danych na ten temat dost´pna dla ∏´czyƒskich or-
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ganizacji pozarzàdowych zainteresowanych wspó∏pracà mi´dzynarodowà.
OÊrodki na kontynuowanie wspó∏pracy nale˝y wyst´powaç w ramach pro-
cedury grantowej.

§ 6
1. Decyzje o przyznaniu grantu podejmuje w terminie do 20 XII Burmistrz ¸´cznej

po zapoznaniu si´ z raportem Komisji Opiniujàcej.
2. Od decyzji Burmistrza nie przys∏uguje odwo∏anie.

§ 7
Burmistrz ¸´cznej powiadamia w terminie do dnia 15 stycznia organizacje, które
z∏o˝y∏y wnioski o podj´tej decyzji.

§ 8
Je˝eli Êrodki zaplanowane corocznie na realizacje zadaƒ w∏asnych gminy organiza-
cjom pozarzàdowym nie zostanà w ca∏oÊci wykorzystane, dopuszcza si´ rozpatrywanie
dalszych wniosków, a˝ do ich wyczerpania. Rozpatrywanie wniosków odbywa si´
na zasadach okreÊlonych w uchwale.

§ 9
1. Miedzy organizacjami pozarzàdowymi otrzymujàcymi wsparcie finansowe, a Bur-

mistrzem ¸´cznej zawierana jest umowa na dofinansowanie pozytywnie zaopi-
niowanych projektów.

2. W umowie okreÊla si´:
• Cel i jego realizacj´
• Szczegó∏owe zadania do których organizacje si´ zobowiàzujà
• Preliminarz wydatków i êród∏a ich finansowania z precyzyjnym okreÊle-

niem udzia∏u Êrodków z bud˝etu miasta
• Sposób kontroli

3. Powy˝sza umowa jest podpisywana przez obie strony w styczniu tego roku, w którym
projekt b´dzie realizowany.

4. Rejestry zawartych umów prowadzà merytoryczne Wydzia∏y Urz´du Miasta.

§ 10
1. Finansowanie projektów grantowych i dotacji rozpoczyna si´ po zatwierdzeniu

bud˝etu na dany rok przez Rad´ Miejskà.
2. Warunkiem finasownia organizacji jest rozliczenie si´ z dotacji z poprzednich

Êrodków za rok poprzedni.
3. Uruchomienie Êrodków nast´puje jednorazowo lub w kilku ratach w zale˝noÊci

od specyfiki wykonywanego zadania i postanowieƒ umowy.

§ 11
1. Organizacje którym udzielono wsparcia finansowego w terminach ustalonych

w umowie sk∏adajà sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji i wyko-
rzystania przyznanych Êrodków.

2. Ostateczne rozliczenie Êrodków przyznanych na granty i dotacje nastàpi w terminie
do dnia 31 stycznia nast´pnego roku.

§ 12
1. Burmistrz ¸´cznej na podstawie sprawozdaƒ merytorycznych i finansowych

sprawuje kontrol´ nad prawid∏owà realizacjà i wykorzystaniem Êrodków finan-
sowych przeznaczonych na ten cel.
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2. Burmistrz ¸´cznej ma prawo odmówiç dalszego finansowania w przypadku
stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w jego realizacji lub wykorzystanie grantu lub do-
tacji na inne cele ni˝ zawarte w umowie.

3. Burmistrz ¸´cznej ma prawo za˝àdaç zwrotu przyznanej kwoty, jeÊli Êrodki te zosta-
∏y wykorzystane na inne cele ni˝ zawarte w umowie.

Za∏àcznik Nr 2

Tryb i zasady post´powania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonania zadaƒ w∏asnych gminy podmiotom nie zalicza-
nym do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia zysku.

§ 1
1. Ze Êrodków bud˝etu Miasta ¸´czna udzielane sà dotacje na cele publiczne zwià-

zane z realizacjà zadaƒ w∏asnych Miasta ¸´czna wykonywane przez podmioty nie
zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku,
zwane dalej podmiotami.

2. Podmioty zainteresowane realizacjà zadaƒ i uzyskaniem dotacji, powinny przed-
∏o˝yç ofert´ zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujàcà wykonanie
zadania w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy.

3. Jednostka nie zaliczona do sektora finansów publicznych, przyjmujàca ofert´
Burmistrza ̧ ´cznej sk∏ada wniosek o realizacj´ zadania w∏asnego zgodnie z wzorem.

§ 2
1. W bud˝ecie Miasta b´dà corocznie planowane Êrodki finansowe na zadania

Miasta realizowane przy wspó∏udziale organizacji pozarzàdowych.

§ 3
1. Organizacja pozarzàdowa mo˝e otrzymaç dotacj´ na wykonanie zadania Miasta

po zapewnieniu udzia∏u Êrodków w∏asnych materialnych i niematerialnych.

§ 4
Wybór ofert z∏o˝onych przez organizacje pozarzàdowe w zakresie realizacji zadaƒ
Miasta odbywa si´ na zasadzie konkursu ofert, og∏oszonego i przeprowadzonego
przez Burmistrza ¸´cznej.

§ 5
1. Konkurs og∏asza si´ poprzez wywieszenie informacji na tablicy og∏oszeƒ oraz

publikacj´ og∏oszenia w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacyjnym Rady
Miejskiej do 31 sierpnia roku kalendarzowego poprzedzajàcego rok, w którym
ma nastàpiç realizacja zadania, z zastrze˝eniem ust.2.

2. Konkurs na realizacj´ zadaƒ uj´tych przez Rad´ Miasta w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych og∏asza si´ poprzez wy-
wieszenie informacji na tablicy og∏oszeƒ oraz publikacj´ og∏oszenia w codziennej
prasie lokalnej w terminie 15 dni od wejÊcia w ˝ycie Programu.

§ 6
W og∏oszeniu o konkursie nale˝y okreÊliç w szczególnoÊci:

1. nazw´ i siedzib´ organu og∏aszajàcego konkurs
2. zadania Miasta realizowane przy wspó∏udziale organizacji pozarzàdowych

88

DOKUMENTY WYPRACOWANE PRZEZ GRANTOBIORCÓW – WOJ. LUBELSKIE



3. zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Al-
koholowych realizowane przy wspó∏udziale organizacji pozarzàdowych

4. miejsce i termin sk∏adania ofert
5. miejsce i termin rozstrzygni´cia konkursu,
6. miejsce i termin, w którym mo˝na zapoznaç si´ ze szczegó∏owymi wa-

runkami konkursu i odebraç formularz wniosku
7. zastrze˝enie o prawie do odwo∏ania konkursu oraz przesuni´cia terminu

sk∏adania ofert.

§ 7
1. Oferta z∏o˝ona przez organizacj´ pozarzàdowà ubiegajàcà si´ o przyznanie do-

tacji na realizacj´ zadaƒ Miasta powinna zawieraç:
1. nazw´ i siedzib´ oferenta
2. szczegó∏owy opis realizacji zadania Miasta
3. wysokoÊç dotacji oraz udzia∏u Êrodków w∏asnych
4. termin i miejsce realizacji zadania Miasta
5. nazwisko i imi´ koordynatora zadania
6. nazwisko i imi´ osoby odpowiedzialnej za realizacj´ zdania
7. kosztorys realizacji zadania z zastrze˝eniem ust 3
8. sprawozdanie finansowe za I pó∏rocze roku bie˝àcego i przewidywane

wykopnie bud˝etu do koƒca roku
9. aktualny wypis KRS
10. aktualny statut organizacji pozarzàdowej
11. strategi´ dzia∏ania organizacji na min. 2 lata
12. wykaz podobnych zadaƒ zrealizowanych przez organizacj´ pozarzàdo-

wà w ciàgu ostatnich dwóch lat z uwzgl´dnieniem wspó∏pracy przy reali-
zacji zadania z innymi organizacjami na terenie miasta ¸´czna

13. informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujà-
cych na mo˝liwoÊç realizacji zadania wraz z informacjami prezentujà-
cymi kompetencje osób majàcych realizowaç projekt/ udzia∏ w szkole-
niach, wykszta∏cenie, doÊwiadczenie itp. /

14. oÊwiadczenie o nie dzia∏aniu w celu osiàgni´cia zysku
15. dotychczasowy dorobek organizacji / max 1 strona/

3. Dokument o którym mowa w ust.1. pkt 10 nie jest wymagany od organizacji po-
zarzàdowej, która powsta∏a w okresie ostatnich dwóch lat od dnia z∏o˝enia oferty.

4. Oferta powinna byç podpisana prze osob´ upowa˝nionà do sk∏adania oÊwiad-
czeƒ woli w imieniu jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych.

§ 8
1. Ofert´ sk∏ada si´ w zamkni´tej kopercie w formie pisemnej pod rygorem niewa˝-

noÊci w terminie do 30 wrzeÊnia roku kalendarzowego poprzedzajàcego rok,
w którym ma nastàpiç realizacja zadania z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Ofert´ na realizacj´ zadaƒ przyj´tych przez rad´ w Gminnym Programie Profi-
laktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych powinny byç rozpatrzone
w terminie 30 dni od dnia okreÊlonego w og∏oszeniu o konkursie jako termin
sk∏adania ofert.

§ 9
1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powo∏uje Komisj´ Opiniujàcà.
2. W sk∏ad komisji wchodzà:
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• Trzech przedstawicieli organizacji pozarzàdowych wybranych na ogólnym
zebraniu organizacji pozarzàdowych

• Jeden przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiàzywania Problemów Al-
koholowych

• Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej
• Jeden przedstawiciel Burmistrza
• Pe∏nomocnik Burmistrza

3. Cz∏onkowie komisji wykonujà swoje obowiàzki spo∏ecznie.

§ 10
1. Zadaniem komisji jest w szczególnoÊci:

• Opiniowanie wniosków o przyznanie Êrodków na dzia∏alnoÊç lub udzie-
lenie pomocy, o której mowa w zasadach wspó∏pracy pomi´dzy w∏adzami
Miasta ¸´czna a organizacjami pozarzàdowymi stanowiàcymi Za∏àcznik
Nr. .. .. .. .

• Szczegó∏owy zakres zadaƒ oraz tryb pracy komisji konkursowej okreÊla
Regulamin Komisji Opiniujàcej zatwierdzany przez Rad´ Miejskà, który
stanowi Za∏àcznik Nr. ....3......

§ 11
1. Konkurs rozpoczyna si´ w miejscu i terminie wskazanym w og∏oszeniu.
2. Konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów.
3. Konkurs uniewa˝nia si´ je˝eli post´powanie nie zostanie zakoƒczone wy∏onie-

niem najkorzystniejszej oferty.

§ 12
1. W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa:

• Stwierdza prawid∏owoÊç og∏oszenia konkursu oraz liczb´ ofert.
• Otwiera koperty z ofertami.
• Ustala, które oferty spe∏niajà warunki okreÊlone w § 7 i w § 8 i przekazuje

je w∏aÊciwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym Urz´du Miej-
skiego w ¸´cznej celem zaopiniowania, z zastrze˝eniem ust.3,

• Odrzuca oferty nie spe∏niajàce warunków okreÊlonych w § 7 i § 8 i nie-
zw∏ocznie na piÊmie, zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert.

2. W drugim etapie konkursu komisja konkursowa:
• Analizuje merytorycznà zawartoÊç ofert, bioràc pod uwag´ opinie jed-

nostek, o których mowa w ust.1
• Wybiera najkorzystniejsze oferty

§ 13
Dokonujàc wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwag´:

1. ZgodnoÊç projektu z zadaniami Miasta oraz zadaniami statutowymi or-
ganizacji pozarzàdowej

2. WartoÊç merytorycznà projektu
3. Koszt realizacji projektu, w tym wysokoÊç udzia∏u Êrodków w∏asnych or-

ganizacji pozarzàdowej oraz oczekiwanà wysokoÊç dotacji
4. Ocen´ przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym re-

lacji do zakresu rzeczowego zadania
5. Staranne i terminowe wywiàzywanie si´ z umów i porozumieƒ z Gminà

w ciàgu ostatnich dwóch lat,
6. Analiz´ i ocen´ wykonania zadaƒ zlecanych oferentowi w tym okresie,
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z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci rzetelnoÊci, terminowoÊci ich reali-
zacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel Êrodków finansowych

7. Dotychczasowà wspó∏prac´ organizacji pozarzàdowej z Gminà
8. Ocen´ mo˝liwoÊci realizacji zadania przez oferenta przy uwzgl´dnieniu

informacji przez niego podanych
9. Wspó∏prac´ z innymi organizacjami przy realizacji zadaƒ.

§ 14
Z przebiegu konkursu sporzàdza si´ protokó∏, który powinien zawieraç:

1. Imiona i nazwiska cz∏onków komisji konkursowej
2. Liczb´ zg∏oszonych ofert, w tym spe∏niajàcych warunki okreÊlone w § 7

i § 8 oraz ofert odrzuconych
3. Wskazanie ofert najkorzystniejszych
4. Ewentualne uwagi cz∏onków komisji konkursowej
5. Wzmiank´ o odczytaniu protoko∏u
6. Podpisy cz∏onków komisji konkursowej

§ 15
Wyniki konkursu og∏asza si´ poprzez wywieszenie na tablicy og∏oszeƒ Urz´du
Miejskiego w ¸´cznej oraz publikacj´ og∏oszenia w prasie lokalnej w terminie 30
dni od dnia zakoƒczenia post´powania konkursowego

§ 16
Komisja konkursowa zobowiàzana jest do traktowania na równych prawach
wszystkich oferentów i do prowadzenia post´powania w sposób gwarantujàcy za-
chowanie zasad uczciwej konkurencji.

§ 18
1. Po zakoƒczeniu post´powania, które nast´puje z chwilà podpisania umowy, do-

kumentacja dotyczàca zadania b´dàcego przedmiotem post´powania jest jawne
dla oferentów w nim uczestniczàcych.

2. Zawiadomienie o wyniku wyboru ofert, Burmistrz ¸´cznej lub osoba przez niego
upowa˝niona przesy∏a niezw∏ocznie do pozosta∏ych uczestników post´powania
oraz umieszcza na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta.

3. Burmistrz ¸´cznej mo˝e wyznaczyç dzia∏ajàce w jego imieniu osoby upowa˝nione
do przyjmowania, opiniowania sk∏adanych wniosków, do zawierania umów
z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych oraz do prowadzenia
nadzoru i kontroli wykonania umowy.

§ 19
Warunkiem zlecenia przez Burmistrza ¸´cznej zwanego dalej „zleceniodawcà” za-
dania w∏asnego gminy oraz przyznanie dotacji na jego realizacj´ jest zaplanowanie
wydatku w bud˝ecie gminy a nast´pnie zawarcie pisemnej umowy z jednostkà nie
zaliczonà do sektora finansów publicznych reprezentowanà przez osob´ do tego
upowa˝nionà w terminie 14 dni od daty wyboru oferty.

§ 20
Umowa, o której mowa w § 19 powinna w szczególnoÊci zawieraç:

1. oznaczenie stron umowy
2. szczegó∏owy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego

realizacji
3. okreÊlenie czasu na jaki umowa zosta∏a zawarta
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4. wzory dokumentacji umo˝liwiajàcej okresowà ocen´ realizacji zadania,
terminy oraz sposób jej przekazywania

5. zobowiàzanie zleceniobiorcy do prowadzenia wyodr´bnionej dokumen-
tacji wed∏ug wymagaƒ okreÊlonych przez zleceniodawc´, w sposób umo˝li-
wiajàcy ocen´ wykonania zadania pod wzgl´dem rzeczowym i finansowym

6. zobowiàzanie zleceniobiorcy do poddania si´ kontroli przeprowadzonej
przez zleceniodawc´ lub osob´ przez niego upowa˝nionà w zakresie ob-
j´tym umowà

7. okreÊlenie wysokoÊci dotacji, jakà zleceniodawca przeka˝e zlecenio-
biorcy z tytu∏u realizacji umowy oraz warunki i terminy przekazania

8. okreÊlenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania,
których nie mo˝na by∏o przewidzieç przy kalkulowaniu wysokoÊci dotacji

9. ustalenie zasad i terminów rozliczeƒ
10. ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniobiorcy informacji

o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu obj´tego
sta∏ym nadzorem zleceniodawcy

11. warunki wypowiedzenia umowy
12. okreÊlenie sankcji z tytu∏u nienale˝nego wykonania zadania zleconego

lub wykorzystania dotacji na inne cele ni˝ okreÊlone w umowie
13. terminy zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia jej na inne cele nie

okreÊlone w umowie, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 20
dni od dnia ustalenia, ˝e dotacja zosta∏a przeznaczona na inne cele ni˝
okreÊlone w umowie

14. termin zwrotu dotacji w przypadku niewykorzystania lub cz´Êciowego
wykonania zleconego zadania

§ 21
Dopuszcza si´ zawieranie umów na wi´cej ni˝ jeden rok bud˝etowy, w przypadku
realizacji zadania w∏asnego Gminy o szczególnym znaczeniu, którego realizacja
wymaga szczególnych warunków.

§ 22
1. Zleceniobiorca jest zobowiàzany do poinformowania zleceniodawcy przed za-

warciem umowy o zamiarze zawarcia innych umów lub innych umowach zawar-
tych w trybie niniejszej uchwa∏y.

2. Prawa i obowiàzki stron nie mogà byç przenoszone na osoby trzecie.
3. Zleceniobiorca nie mo˝e wykorzystaç Êrodków uzyskanych na podstawie umowy

na inne cele ni˝ okreÊlone w umowie.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si´ za zgodà stron mo˝liwoÊç zmiany

w ciàgu roku bud˝etowego zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania
nie powodujàcych zwi´kszenia dotacji okreÊlonej w bud˝ecie miasta. Zmiany,
o których mowa wymagajà opinii Komisji Opiniujàcej oraz sporzàdzenia aneksu
do umowy.

§ 23
1. Podmiot wykonujàcy zadanie jest zobowiàzany do prowadzenia wyodr´bnionej

ewidencji ksi´gowej Êrodków otrzymanych na realizacj´ umowy oraz wydatków
zwiàzanych z jej realizacjà.

2. WysokoÊç Êrodków dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicz-
nych i nie dzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia zysku jest corocznie ustalana przez
Rad´ Miasta w bud˝ecie.
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§ 24
1. Przy ustalaniu wysokoÊci dotacji, nale˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci planowane

koszty bezpoÊrednie powi´kszone o te rodzaje kosztów, których poniesienie jest
niezb´dne do prawid∏owej realizacji zdania, Êrodki w∏asne podmiotu wykonujàcego
zlecenie i przychody uzyskane przy realizacji zadnia.

2. W przypadku niewykonania lub cz´Êciowego wykonania umowy przekazane
kwoty dotacji podlegajà zwrotowi w cz´Êci proporcjonalnej do stopnia niewyko-
nania umowy.

3. W przypadku wykorzystania na realizacj´ umowy tylko cz´Êci przekazanej kwoty
dotacji, cz´Êç niewykorzystana dotacji podlega zwrotowi.

4. Zwrot dotacji, o której mowa powy˝ej nast´puje nie póêniej ni˝ do 20 stycznia
nast´pnego roku bud˝etowego na rachunek wskazany przez zleceniodawc´.

5. Podmiot wykonujàcy zlecenie jest obowiàzany do przedstawienia Burmistrzowi
¸´cznej rozliczenia realizacji zadania pod wzgl´dem rzeczowym i finansowym
w formie sprawozdania zgodnie z treÊcià umowy.

6. Rozliczenie o którym mowa powy˝ej powinno nastàpiç w terminie do 30 dni po za-
koƒczeniu realizacji zadania.

7. Zatwierdzenie rozliczenia przez Burmistrza ¸´cznej nast´puje w ciàgu dwóch
tygodni od daty przed∏o˝onego sprawozdania, a w przypadku zadaƒ realizowanych
do koƒca roku bud˝etowego, zatwierdzenie sprawozdania nast´puje nie póêniej
ni˝ do 10 lutego nast´pnego roku bud˝etowego.

8. Umowy mogà przewidywaç kwartalne rozliczenia otrzymanych dotacji, z wyka-
zaniem rozliczenia kwot nale˝nych, wielkoÊci otrzymanych dotacji oraz ewentu-
alnych nadp∏at i braków.

§ 25
1. Burmistrz ¸´cznej jest zobowiàzany do dokonywania okresowej oceny realizacji

zadania oraz do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy, na zasa-
dach ni˝ej okreÊlonych, a w szczególnoÊci w zakresie:

1. sposobu realizacji zadania
2. gospodarowania przekazanà dotacjà
3. prowadzenia dokumentacji umo˝liwiajàcej ustalenie kosztów realizo-

wanego zadania
2. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w realizacji zleconego zadania,

w tym w szczególnoÊci zmniejszenia zakresu rzeczowego, nieterminowoÊci lub
wykorzystania dotacji na inne cele ni˝ okreÊlone w umowie, Burmistrz ¸´cznej
przeprowadza kontrol´ w zakresie obj´tym umowà.

3. Celem kontroli jest sporzàdzenie dla zleceniodawcy odpowiednich informacji
wskazujàcych na konkretne nieprawid∏owoÊci i uchybienia oraz okreÊlajàcych
ich przyczyny i skutki.

4. Na podstawie informacji, o których mowa w pkt.3 w terminie 14 dni od ich otrzy-
mania zleceniodawca przekazuje wnioski i zalecenia zmierzajàce do usuni´cia
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceƒ, o których
mowa w pkt.4 zawiadamia zleceniodawc´ o ich wykonaniu lub przyczynach ich
niewykonania.

§ 26
1. Umowa mo˝e byç rozwiàzana ze skutkiem natychmiastowym w wypadku nieter-

minowego lub nienale˝nego jej wykonania, a w szczególnoÊci zmniejszenia za-
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kresu rzeczowego realizowanego zadania, wykorzystania uzyskanej dotacji na
inne cele ni˝ okreÊlone w umowie, gdy podmiot wykonujàcy zlecenie nie dopro-
wadzi do usuni´cia uchybieƒ w wyznaczonym przez Burmistrza ̧ ´cznej terminie.

2. Dotacja wykorzystana na inne cele ni˝ okreÊlone w umowie, podlega w ca∏oÊci
zwrotowi na rachunek bie˝àcy Gminy.

3. Kontrola mo˝e byç przeprowadzona przez osob´ upowa˝nionà przez zleceniodawc´.

§ 27
Umowa wygasa:

1. z up∏ywem terminu okreÊlonego w umowie
2. w przypadku wystàpienia okolicznoÊci, za które strony nie ponoszà od-

powiedzialnoÊci, a które uniemo˝liwiajà dalsze wykonanie umowy

§ 28
1. Podstawà do rozwiàzania umowy z przyczyn okreÊlonych w § 26 pkt.1 stanowià

wyniki kontroli wykonywania umowy przeprowadzonej przez zleceniodawc´
oraz ocena realizacji wniosków i zaleceƒ pokontrolnych o których mowa w § 25.

2. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w wypadku nie przekazania dotacji z tytu∏u reali-
zacji zadania zleconego, w przypadku zmian w bud˝ecie uniemo˝liwiajàcych re-
alizacj´ dotacji.

3. Zleceniodawca mo˝e nie stosowaç przepisów § 20 pkt. 5,8,10 oraz § 25 w przy-
padku lecenia zadania, na którego realizacj´ przekazuje zleceniodawcy kwot´
dotacji w wysokoÊci nie przekraczajàcej sumy przeci´tnego wynagrodzenia mie-
si´cznego w trzecim kwartale roku poprzedzajàcego zlecenie.

4. WysokoÊç przeci´tnego wynagrodzenia ustala si´ na podstawie obwieszczenia
Prezesa Urz´du Statystycznego og∏oszonego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
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Za∏àcznik Nr. .. .. .. ..

Regulamin Komisji Opiniujàcej

Rozdzia∏ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin pracy Komisji Opiniujàcej, zwany w dalszej cz´Êci regulaminem, okreÊla
struktur´ Komisji Opiniujàcej, tryb powo∏ywania jej cz∏onków, przedmiot oraz za-
sady dzia∏ania.

§ 2
Ilekroç w regulaminie jest mowa o:
Zasadach Wspó∏pracy – nale˝y przez to rozumieç Zasady Wspó∏pracy Pomi´dzy
W∏adzami Miasta ¸´czna a Organizacjami Pozarzàdowymi przyj´te w drodze
uchwa∏y
Burmistrzu, Radzie Miejskiej – nale˝y przez to rozumieç odpowiednio Burmistrza,
Rad´ Miejskà ¸´cznej
Komisji – nale˝y przez to rozumieç Komisj´ Opiniujàcà
Podinspektorowi ds. Organizacji Pozarzàdowych – nale˝y przez to rozumieç Pra-
cownika samorzàdowego któremu Burmistrz powierzy∏ obowiàzki Podinspektora
d/ s Organizacji Pozarzàdowych
Grancie – nale˝y przez to rozumieç dotacj´ przedmiotowà przeznaczonà na dofi-
nansowanie programu zaproponowanego prze organizacj´ pozarzàdowà w ramach
zasad Wspó∏pracy

§ 3
1. Komisja Opiniujàca jest organem opiniodawczo-doradczym dla Burmistrza i Rady

Miejskiej w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie Êrodków finansowych
i niefinasowych w zakresie form wsparcia dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych
okreÊlonych w Regulaminie Funduszu Wspierania Organizacji Pozarzàdowych

2. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà Komisji zapewnia Urzàd Miasta, który tak˝e
pokrywa koszty jej dzia∏alnoÊci.

3. Komisja wspó∏pracuje z Podinspektorem ds. organizacji pozarzàdowych

Rozdzia∏ II
Struktura Komisji

§ 4
Cz∏onkowie Komisji wykonujà swój mandat spo∏ecznie.

§ 5
Komisja sk∏ada si´ z 8 osób:

• Trzech przedstawicieli organizacji pozarzàdowych wybranych przez spo-
tkanie plenarne organizacji pozarzàdowych

• Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej
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• Jeden przedstawicieli Burmistrza ¸´cznej
• Jeden przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiàzywania Problemów Al-

koholowych
• Pe∏nomocnik Burmistrza

§ 6
Przewodniczàcym Komisji jest Podinspektor ds. Organizacji Pozarzàdowych. Prze-
wodniczàcy mo˝e powierzyç w swoim zast´pstwie prowadzenie obrad Komisji in-
nemu cz∏onkowi Komisji.

Rozdzia∏ III
Funkcjonowanie Komisji

§ 7
Zadaniem Komisji jest w szczególnoÊci:

• Opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w Zasadach
Wspó∏pracy

• Ocena realizacji Zasad Wspó∏pracy i przedstawienie wniosków Burmi-
strzowi i Radzie Miejskiej w ¸´cznej oraz organizacjom pozarzàdowym

§ 8
1. Zebrania Komisji zwo∏uje Przewodniczàcy z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek

co najmniej po∏owy regulaminowego sk∏adu Komisji, stosownie do potrzeb.
2. O terminach spotkaƒ cz∏onkowie Komisji zawiadamiani sà za poÊrednictwem

Podinspektora ds. Organizacji Pozarzàdowych.
3. Za zgodà Komisji w jej posiedzeniach mogà braç udzia∏ zaproszeni goÊcie.

§ 9
1. Komisja podejmuje opinie w glosowaniu jawnym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów,

w obecnoÊci co najmniej polowy cz∏onków Komisji.
2. W przypadku równej iloÊci g∏osów, po ponownym wyjaÊnieniu sprawy przepro-

wadza si´ ponowne g∏osowanie. O ile w ponownym glosowaniu nie nastàpi roz-
strzygniecie – decyduje g∏os Przewodniczàcego Komisji.

3. Opinie dotyczàce rantów Komisja podejmuje wg. nast´pujàcych zasad:
• Opracowane materia∏y sà przedstawiane cz∏onkom Komisji co najmniej

na tydzieƒ przed posiedzeniem, przed którym podejmowane sà opinie
o przyznaniu Êrodków

• Na posiedzeniach na których rozpatrywane sà wnioski, Komisja mo˝e po-
wo∏aç konsultantów, ekspertów w poszczególnych dziedzinach obj´tych
przez zasady wspó∏pracy, tak aby cz∏onkowie Komisji mieli mo˝liwoÊç
uzyskania wyjaÊnieƒ dotyczàcych przedstawionych materia∏ów

• IloÊç finansowych projektów jednej organizacji jest nieograniczona
• W przypadku gdy nie wp∏ywa to na wykonalnoÊç i spójnoÊç projektu, ist-

nieje mo˝liwoÊç przyznania kwoty mniejszej od wnioskowanej
• Na podstawie uzasadnionego wniosku Komisja decyduje samodzielnie,

które elementy projektu mogà byç dotowane
• Przy rozpatrywaniu i ocenie wniosków Komisja kieruje si´ zasadami

równoÊci, uczciwej konkurencji, rzetelnoÊci, zgodnoÊci z zadaniami.
4. Ostateczna lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków przedstawiana jest do

akceptacji Burmistrzowi ¸´cznej.
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5. W przypadku rozpatrywania wniosku organizacji majàcej reprezentanta w Komisji
odnoÊny cz∏onek nie ma prawa uczestniczenia podczas rozpatrywania wniosku,
nie mo˝e tez udzielaç dodatkowych informacji.

§ 10
1. Kadencja Komisji trwa 1 rok.
2. Mandat cz∏onka Komisji wygasa:

• z up∏ywem kadencji Komisji
• w przypadku zrzeczenia si´ mandatu przez cz∏onka Komisji
• w przypadku wycofania cz∏onka ze sk∏adu Komisji przez desygnujàcà

stron´
3. Strona, która odwo∏a∏a swojego reprezentanta ze sk∏adu Komisji, niezw∏ocznie,

nie póêniej ni˝ w ciàgu 1 miesiàca, desygnuje nowego cz∏onka. W przypadku zrze-
czenia si´ mandatu przez cz∏onka komisji, dokooptowanie cz∏onka do sk∏adu
Komisji nast´puje w analogiczny sposób.

Rozdzia∏ IV
Przepisy koƒcowe

§ 11
1. Regulamin mo˝e ulegaç zmianom na wniosek co najmniej po∏owy regulamino-

wego sk∏adu Komisji.
2. Do zmian Regulaminu stosuje si´ tryb w∏aÊciwy dla jego uchwalenia

§ 12
Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem uchwalenia przez Rad´ Miejskà.
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Za∏àcznik do uchwa∏y Nr. .. .. . /. .. .. .//04
Rady Gminy Wieruszów

z dnia. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2004 r.

Program Wspó∏pracy 
Gminy Wieruszów z Organizacjami Pozarzàdowymi 

na 2004 rok

I. Wspó∏praca finansowa
1. Wspó∏praca finansowa w roku 2004 w zakresie realizacji zadaƒ publicznych obej-

mowaç b´dzie zlecanie realizacji tych zadaƒ organizacjom pozarzàdowym w for-
mie:

a. powierzenia wraz z dotacjà na sfinansowanie nast´pujàcych zadaƒ pu-
blicznych uznanych za priorytetowe:
- pomocy spo∏ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sy-

tuacji ˝yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- przeciwdzia∏ania patologiom,

b. wspierania wraz z dotacjà na dofinansowanie nast´pujàcych zadaƒ pu-
blicznych uznanych za priorytetowe:
- nauki, edukacji, oÊwiaty i wychowania,
- organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- ochrony i promocji zdrowia

2. Zlecanie realizacji zadaƒ o których mowa w pkt.1 obywa si´ w trybie konkursowym
na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i poli-
tyki spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003 roku w sprawie wzoru realizacji za-
dania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2003 nr 193, poz. 1891).

3. Termin og∏oszenia konkursu na realizacj´ zadaƒ wskazanych w punkcie 1 wyznacza
si´ na dzieƒ 30 wrzeÊnia. Publikacja og∏oszenia oparta b´dzie o:

- informacj´ w lokalnych mediach,
- og∏oszenie na tablicy og∏oszeƒ,
- informacj´ na stronie internetowej Urz´du Miejskiego w Wieruszowie.

4. Burmistrz powo∏uje komisj´ konkursowà w sk∏adzie:
- dwóch przedstawicieli samorzàdu gminy desygnowanych przez Burmistrza,
- dwóch przedstawicieli organizacji pozarzàdowych
- jednego przedstawiciela Rady Miasta i Gminy.

5. Termin rozpatrzenia ofert wynosi 20 dni od daty ich z∏o˝enia
6. Wyniki konkursu og∏oszone b´dà:

- na stronie internetowej Urz´du Miejskiego w Wieruszowie
- tablicy og∏oszeƒ.

7. Ârodki na zlecenia zadaƒ wskazanych w punkcie 1 zapewnione sà w bud˝ecie gminy
na rok 2004 w dzia∏ach odpowiadajàcych realizacji zadaƒ gminy.

II. Wspó∏praca pozafinansowa
Wspó∏praca pozafinansowa w roku 2004 w zakresie realizacji zadaƒ publicznych
obejmowaç b´dzie:
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1. w zakresie wzajemnego informowania si´ o planowanych kierunkach
dzia∏alnoÊci:
- wspólne redagowanie strony internetowej Urz´du Miejskiego poprzez

umieszczanie informacji o organizacjach oraz ich dzia∏aniach,
- dwa razy w roku wspólne spotkania konsultacyjne samorzàdu gminy

z organizacjami pozarzàdowymi omawiajàce bie˝àce potrzeby o realizo-
wane dzia∏ania,

2. w zakresie wspólnego konsultowania aktów normatywnych poprzez:
- konsultacje projektów uchwa∏ w zakresie podejmowanej wspó∏pracy

samorzàdu z organizacjami pozarzàdowymi, ,
- zapraszanie przedstawicieli organizacji na posiedzenia Rady Gminy

odnoszàcych si´ do zagadnieƒ zwiàzanych z profilem dzia∏alnoÊci or-
ganizacji pozarzàdowych

3. w zakresie funkcjonowania wspólnych zespo∏ów tematycznych obejmowaç
b´dzie:
- koordynacj´ koalicji problemowych na rzecz:

a) osób d∏ugotrwale bezrobotnych,
b) zagro˝enia wynikajàcych z niedostosowania spo∏ecznego,
c) aktywizacji dzieci i, m∏odzie˝y i osób starszych,

- w miar´ mo˝liwoÊci stworzenie zaplecza lokalowego i technicznego
4. w zakresie wspierania potencja∏u organizacji pozarzàdowych

- organizacja przez w∏adze gminy seminarium nt. „Fundusze europejskie
a realizacja zadaƒ publicznych w gminie Wieruszów”.

III. Koordynacja dzia∏aƒ
1. Za koordynacje wspó∏pracy w∏adz gminy Wieruszów z organizacjami pozarzà-

dowymi przy realizacji programu odpowiada Wydzia∏ OÊwiaty.

IV. Przepisy koƒcowe
1. Do 30 paêdziernika 2004 roku organizacje pozarzàdowe przedstawiajà swoje

propozycje zadaƒ publicznych do realizacji w roku 2005.
2. W∏adze gminy Wieruszowa konsultujà priorytety programu wspó∏pracy na rok

2005 z Radà Wspó∏pracy Organizacji Pozarzàdowych Ziemi Wieruszowskiej.
3. Prace nad Programem wspó∏pracy na rok 2005 koƒczà si´ wraz z przyj´ciem bu-

d˝etu. Program przyjmowany jest na nast´pnej sesji Rady Gminy.
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Procedura organizowania konkursów grantowych
w gminie Nowa D´ba

Niniejsza procedura reguluje warunki organizowania konkursów grantowych, oceny
wniosków i rozliczania przyznanych dotacji.

Na podstawie Uchwa∏y Nr XXXIV/255/2001 Rady Miejskiej w Nowej D´bie z dnia
12 marca 2001 przyjmuje si´ nast´pujàce procedur´ dotyczàce organizowania kon-
kursów grantowych w gminie Nowa D´ba:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa D´ba mo˝e organizowaç konkursy grantowe
w obszarach zadaƒ w∏asnych gminy.

2. Og∏oszenie konkursu grantowego nast´puje w formie zarzàdzenia burmistrza.
3. Zarzàdzenie o organizacji konkursu grantowego okreÊla: cele konkursu, pod-

mioty uprawnione do udzia∏u w konkursie, preferowane kierunki dzia∏aƒ, okres
realizacji dzia∏aƒ, rodzaje kosztów jakie mogà byç finansowane w ramach dotacji,
ogólny bud˝et konkursu grantowego, iloÊç wniosków jakà mo˝e z∏o˝yç poszcze-
gólna organizacja, maksymalnà wielkoÊç dotacji, wymagane za∏àczniki, dat´
sk∏adania wniosków, komórk´ organizacyjnà lub osob´ odpowiedzialnà za prze-
bieg konkursu i udzielanie informacji.

4. Og∏oszone warunki konkursu nie mogà ulegaç zmianie do chwili jego rozstrzy-
gni´cia.

5. Minimalny okres pomi´dzy og∏oszeniem konkursu a datà zakoƒczenia przyjmo-
wania wniosków wynosi 60 dni kalendarzowych. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach okres ten mo˝e byç krótszy, jednak nie mniej ni˝ 14 dni kalenda-
rzowych.

6. Og∏oszenie konkursu grantowego odbywa si´ poprzez: wywieszenie zarzàdzenia
na tablicy Urz´du Miasta, Tablicy Organizacji Pozarzàdowych oraz zamieszczenie
informacji na stronie internetowej Urz´du Miasta i Gminy.

7. W ramach konkursu rozpatrywane sà tylko wnioski z∏o˝one w terminie sk∏adania
wniosków, z∏o˝one przez uprawnione organizacje, spe∏niajàce wszystkie wymogi
formalne.

8. Wnioski oceniane sà przez Komisj´ Profilaktyki i Rozwiàzywani Problemów Alko-
holowych na posiedzeniu zamkni´tym.

9. W pracach komisji mo˝e uczestniczyç na zasadach obserwatora przedstawiciel
organizacji pozarzàdowych wybrany spoÊród przedstawicieli organizacji poza-
rzàdowych.

10. W ramach oceny wniosku komisja po zapoznaniu si´ z celami oraz planowanymi
wydatkami mo˝e opiniowaç o zmniejszenie kwoty wnioskowanej, do wysokoÊci
realnych nak∏adów niezb´dnych do realizacji projektu.

11. Ocenione wnioski przedk∏adane sà Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa D´ba.
12. Burmistrz na podstawie opinii Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholo-

wych podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji.
13. Decyzja Burmistrza o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji podawana

jest do wiadomoÊci listownie wnioskujàcej organizacji. Wyniki konkursu sà
og∏aszane publicznie poprzez wywieszenie na tablicach og∏oszeniowych Urz´du
Gminy, organizacji pozarzàdowych, na strome internetowej Urz´du Gminy.
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14. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy nie przys∏uguje odwo∏anie.
15. W przypadku przyznania kwoty poni˝ej kwoty, o którà ubiega∏a si´ organizacja,

uzgodnienie ostatecznej kwoty dotacji i zakresu dzia∏aƒ odbywa si´ w trakcie
dwustronnych negocjacji.

16. Realizacja dzia∏aƒ odbywa si´ na podstawie umowy podpisanej przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Nowa D´ba oraz uprawnionych przedstawicieli organizacji
wnioskujàcej.
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UCHWA¸A NR XV/104/03
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓ¸CE

z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie Programu Wspó∏pracy z Organizacjami Pozarzàdowymi 

na rok 2004.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwala si´ co nast´puje:

§ 1.
Przyjmuje si´ Program Wspó∏pracy na rok 2004 z organizacjami pozarzàdowymi
oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia∏ajàcymi na podstawie
przepisów ustawy o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe obej-
mujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, stanowiàcy za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. 
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Sokó∏ki.

§ 3. 
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Wiceprzewodniczàcy Rady
Jan Ancypo
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Za∏àcznik  do uchwa∏y Nr XV/104/03
Rady Miejskiej w Sokó∏ce 

z dnia 27 listopada 2003 r.

Program Wspó∏pracy na rok 2004 

z organizacjami pozarzàdowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami orga-
nizacyjnymi dzia∏ajàcymi na podstawie przepisów o stosunku Paƒstwa do Ko-
Êcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych ko-
Êcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wy-
znania, je˝eli ich cele statutowe obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorzàdu terytorialnego

Wst´p 
Podmioty wymienione w tytule Programu zwane sà w dalszej cz´Êci „Organizacjami”.

Aktywna dzia∏alnoÊç Organizacji jest istotnà cechà spo∏eczeƒstwa demokra-
tycznego, elementem spajajàcym i aktywizujàcym spo∏ecznoÊç lokalnà. Orga-
nizacje rozwijajà aktywnoÊç obywatelskà, kszta∏cà liderów spo∏ecznych. Dla
bie˝àcej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doÊwiadczeƒ mi´dzy
Organizacjami, jak i wspó∏praca sektora pozarzàdowego z sektorem publicznym,
a w szczególnoÊci z organami samorzàdu terytorialnego. Jest to szczególnie
wa˝ne, kiedy Organizacje majà mo˝liwoÊç ubiegania si´ o znaczne Êrodki
z Unii Europejskiej. Przy ubieganiu si´ o te Êrodki bardzo wysoko oceniany
jest udzia∏ samorzàdu terytorialnego zarówno w dofinansowaniu wymaganych
20% wartoÊci projektu, jak i w realizacji projektu. 

Priorytetem w∏adz Gminy Sokó∏ka jest s∏u˝enie mieszkaƒcom w ramach po-
siadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Prowa-
dzenie aktywnej polityki w zakresie wspó∏pracy z Organizacjami jest jednym
z elementów efektywnego zarzàdzania Gminà.

Program wprowadza jasne i czytelne rozwiàzania w∏àczajàce Organizacje
w system demokracji lokalnej, stanowi dla nich propozycj´ wspó∏pracy w dzia-
∏aniach na rzecz Gminy. 

1. Realizatorzy Programu: 
Za realizacj´ Programu odpowiadajà: 

a) Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki spo∏ecznej i fi-
nansowej oraz ustalania priorytetów przyznawania dotacji na realizacj´
zadaƒ publicznych, nawiàzywania wspó∏pracy z Organizacjami, 

b) Burmistrz Sokó∏ki – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania
wspó∏pracy z Organizacjami, dysponowania Êrodkami w ramach bud˝etu,
decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym
Organizacjom w ramach ustalonych przez Rad´ Miejskà priorytetów, 

c) Gminne jednostki organizacyjne – w zakresie bie˝àcej wspó∏pracy z Or-
ganizacjami, 

d) Komisja Konsultacyjna, pod przewodnictwem Burmistrza Sokó∏ki, z∏o˝ona
z trzech pracowników Urz´du Miejskiego, w tym Pe∏nomocnika Burmi-
strza ds. rozwiàzywania problemów alkoholowych, przedstawicieli klu-
bów radnych oraz trzech przedstawicieli wybranych przez organizacje –
w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie dotacji lub innej formy
pomocy, proponowania nowych form i zasad wspó∏pracy, 
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e) Sekretarz Sokó∏ki – w zakresie utrzymywania bie˝àcych kontaktów po-
mi´dzy samorzàdem i Organizacjami, opiniowania wniosków pocho-
dzàcych od Organizacji oraz doradztwa w∏adzom gminy w sprawach
dotyczàcych Organizacji.

2. Formy wspó∏pracy Organizacji z w∏adzami gminy 
2.1. Narz´dzia wspó∏pracy 

Rolà Organizacji, oprócz realizacji celów statutowych, jest równie˝ w∏àczanie
si´ w budowanie samorzàdnoÊci lokalnej. Organizacje tworzone przez obywateli,
pracujàce na rzecz realizacji ich potrzeb, muszà mieç zapewnionà nie tylko
mo˝liwoÊç budowania spo∏ecznoÊci lokalnej, ale tak˝e wnoszenia swego wk∏adu
w prac´ samorzàdu terytorialnego, jego organów i jednostek organizacyjnych,
takich jak Rada Miejska, Urzàd Miejski i inne. Narz´dziem, które t´ wspó∏prac´
u∏atwi stanie si´ Sokólski Bank Informacji o Organizacjach Pozarzàdowych, za-
wierajàcy podstawowe dane o sokólskich Organizacjach. Zostanie on opraco-
wany i opublikowany przez Fundacj´ „Sokólski Fundusz Lokalny”, a aktuali-
zacj´ prowadziç b´dzie Urzàd Miejski. Dane w nim zawarte dost´pne b´dà na
stronie internetowej Gminy Sokó∏ka. Na podstawie informacji w nim zgroma-
dzonych oceniane b´dà zarówno dokonania organizacji, jak i ich mo˝liwoÊci
i zainteresowanie merytorycznà wspó∏pracà z w∏adzami Gminy Sokó∏ka. 

2.2. Rada Miejska 
Przedstawiciele Organizacji zainteresowani ró˝nymi dziedzinami majà mo˝-

liwoÊç uzyskania bie˝àcych informacji na temat prac Rady Miejskiej i jej ko-
misji, jak i przekazywania im swoich wniosków i opinii. Pomocà w uzyskaniu
informacji i skontaktowaniu si´ z radnymi s∏u˝y Wydzia∏ Organizacyjny Urz´du
Miejskiego. 

Rada Miejska uchwala corocznie wysokoÊç kwot przeznaczonych na dotacje
dla Organizacji na realizacj´ zadaƒ publicznych, jak te˝ okreÊla priorytety
przyznawania dotacji w danym roku.

2.3. Urzàd Miejski
Co najmniej jeden raz w roku organizowane b´dà spotkania organizacji po-

zarzàdowych z Burmistrzem Sokó∏ki, Radà Miejskà, pracownikami Urz´du
Miejskiego oraz dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych, Redaktorem
„Nowej Gazety Sokólskiej”.

O terminach spotkaƒ informowane b´dà Organizacje, które w Sokólskim
Banku Informacji o Organizacjach Pozarzàdowych zadeklarujà zainteresowanie
danà dziedzinà. W ramach spotkaƒ Organizacje b´dà mia∏y mo˝liwoÊç przed-
stawiania swoich wniosków, propozycji, informacji mogàcych usprawniç poszcze-
gólne dziedziny pracy samorzàdu gminnego. W celu umo˝liwienia pracowni-
kom merytorycznego przygotowania si´, Organizacje majà mo˝liwoÊç sk∏adania
przed spotkaniami, Sekretarzowi Sokó∏ki, propozycji zagadnieƒ, które powinny
byç poruszone i pytaƒ, na które chcia∏yby uzyskaç odpowiedê.

3. Formy pomocy udzielanej Organizacjom przez w∏adze gminy Sokó∏ka 
W ramach Programu Wspó∏pracy Organizacje mogà uzyskaç nast´pujàce

formy wsparcia ich dzia∏alnoÊci: 
a) powierzanie organizacjom pozarzàdowym wykonywania zadaƒ publicznych

lub wspieranie takich zadaƒ wraz z udzieleniem dotacji na dofinanso-
wanie ich realizacji, 

b) pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach, 
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c) udost´pnianie lokalu na spotkania, 
d) wspó∏praca w gromadzeniu Êrodków finansowych z innych êróde∏, 
e) konsultacje i szkolenia, 
f) promocja dzia∏alnoÊci w mediach, 
g) pomoc w nawiàzywaniu kontaktów mi´dzynarodowych, 
h) bezp∏atne korzystanie z transportu Gminy dla realizacji powierzonych

zadaƒ publicznych.

3.1. Dotacje 
Organizacje mogà otrzymywaç dotacje na realizacj´ powierzonych zadaƒ

publicznych, b´dàcych w zakresie zadaƒ samorzàdu gminnego, lub na wspar-
cie realizacji takich zadaƒ w trybie art. 11-18 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie. 

Realizatorzy zadaƒ gminy b´dà wy∏aniani w drodze otwartego konkursu ofert,
a realizacja zadaƒ b´dzie nadzorowana przez w∏aÊciwe organy gminy. 

Wnioski o dotacje w ramach konkursu opiniowaç b´dzie Komisja Konsulta-
cyjna wymieniona w pkt. 1. d. na podstawie kryteriów oceny ustalonych przez
Burmistrza Sokó∏ki. 

Organizacje ubiegajàce si´ o dotacj´ zobowiàzane sà do terminowego z∏o-
˝enia nast´pujàcych dokumentów: 

a) raportu z dzia∏alnoÊci w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji no-
wopowsta∏ych), 

b) sprawozdania finansowego za ubieg∏y rok (nie dotyczy organizacji no-
wopowsta∏ych),

c) opisu programu który ma zostaç dofinansowany wraz z preliminarzem
wydatków, 

d) dokumentów okreÊlajàcych status prawny Organizacji i organy upowa˝-
nione do jej reprezentowania – aktualny wypis z rejestru i statut, 

e) ankiety Sokólskiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarzàdowych
lub jej aktualizacji. 

W przypadkach ubiegania si´ o dotacje ze Êrodków Unii Europejskiej, Or-
ganizacja mo˝e wystàpiç o przyznanie dotacji z bud˝etu gminy, na sfinansowanie
lub dofinansowanie udzia∏u w∏asnego, poza terminami podanymi w pkt. 5.
Mo˝liwoÊç taka ograniczona jest jednak do sytuacji, gdy wnioskowane wsparcie
bud˝etu gminy nie przekracza 20% wartoÊci projektu. Dotacja przyznawana
jest przez Burmistrza Sokó∏ki w ramach kwoty ustalonej w bud˝ecie gminy.

Wnioski z opisem projektu, który ma zostaç dofinansowany i preliminarzem wy-
datków nale˝y sk∏adaç Sekretarzowi Sokó∏ki z 30 dniowym wyprzedzeniem. 

3.2. Lokale 
Organizacje, którym do realizacji dzia∏alnoÊci niezb´dny jest lokal, mogà

ubiegaç si´ o wynaj´cie go od gminy na preferencyjnych zasadach tj. bez ko-
niecznoÊci wnoszenia pe∏nych op∏at za czynsz i podatku od nieruchomoÊci od zaj-
mowanej powierzchni. Lokale b´dà wynajmowane stosowanie do mo˝liwoÊci
gminy. Lokale mogà byç przeznaczone wy∏àcznie na dzia∏alnoÊç statutowà i re-
alizacj´ zadaƒ publicznych. O najem sta∏ego lokalu mogà ubiegaç si´ wy∏àcznie
Organizacje posiadajàce osobowoÊç prawnà. W ramach wniosku Organizacja
okreÊla ogólne wymagania w stosunku do lokalu i zakres jego u˝ytkowania.
Mo˝liwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji. Organizacje ubiegajàce si´
o przydzia∏ lokalu zobowiàzane sà do z∏o˝enia nast´pujàcych dokumentów: 

a) raportu z dzia∏alnoÊci w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji no-
wopowsta∏ych), 
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b) sprawozdania finansowego za ubieg∏y rok (nie dotyczy organizacji no-
wopowsta∏ych),

c) opisu programów które b´dà realizowane w lokalu, 
d) dokumentów okreÊlajàcych status prawny Organizacji i organy upraw-

nione do jej reprezentowania – aktualny wypis z rejestru i statut, 
e) danych osoby odpowiedzialnej za prawid∏owe u˝ytkowanie lokalu, 
f) ankiety Sokólskiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarzàdowych

lub jej aktualizacji. 
Wnioski nale˝y sk∏adaç  Sekretarzowi Sokó∏ki. 

3.3. Lokal na spotkania
Organizacjom i grupom nieformalnym nie dysponujàcym w∏asnym lokalem

w∏adze miasta umo˝liwiajà nieodp∏atne korzystanie z sal konferencyjnych
Urz´du Miejskiego w Sokó∏ce na organizowanie spotkaƒ i szkoleƒ zwiàzanych
z realizacjà zadaƒ publicznych.

3.4. Ârodki finansowe ze êróde∏ zewn´trznych
TrudnoÊci zwiàzane z przejmowaniem przez gmin´ kolejnych zadaƒ powo-

dujà, i˝ bud˝et gminy nie jest w stanie zapewniç finansowego wsparcia wszyst-
kim wartoÊciowym projektom Organizacji. Natomiast w∏adze gminy, liczàc na
operatywnoÊç Organizacji, b´dà udziela∏y pomocy w pozyskiwaniu Êrodków fi-
nansowych ze êróde∏ zewn´trznych. Dzi´ki tej formie wspó∏pracy, ze êróde∏ ze-
wn´trznych, a zw∏aszcza z Unii Europejskiej, mogà trafiaç do Sokó∏ki Êrodki fi-
nansowe na realizacj´ programów wa˝nych i potrzebnych mieszkaƒcom gminy.
Pomoc w∏adz gminy w tej dziedzinie obejmowaç b´dzie: 

a) opiniowanie wniosków o granty i dotacje, 
b) promowanie ciekawych programów mogàcych uzyskaç wsparcie finan-

sowe ze êróde∏ zewn´trznych, 
c) finansowanie konsultacji i szkoleƒ dotyczàcych pozyskiwania funduszy

zewn´trznych,
d) dofinansowanie do 20% wartoÊci projektów zg∏aszanych do dofinanso-

wania ze êróde∏ zewn´trznych. 

3.5. Szkolenia i konsultacje 
W celu zwi´kszania profesjonalizmu dzia∏aƒ podejmowanych przez Organi-

zacje, w∏adze gminy przewidujà mo˝liwoÊç wspomagania ich dzia∏alnoÊci po-
przez organizowanie i finansowanie z bud˝etu gminy szkoleƒ dotyczàcych
zw∏aszcza aplikowania o Êrodki ze êróde∏ zewn´trznych, w tym unijnych, a tak˝e
udzielania konsultacji prawnych i opinii ekspertów samorzàdowych.

3.6. Media 
Czasopismem, do którego Organizacje majà otwarty dost´p, jest „Nowa Gazeta

Sokólska”. Organizacje mogà umieszczaç nieodp∏atnie w „Nowej Gazecie So-
kolskiej” informacje i og∏oszenia dotyczàce ich bie˝àcej dzia∏alnoÊci. JeÊli Orga-
nizacje b´dà zainteresowane rozszerzeniem wspó∏pracy, istnieje mo˝liwoÊç
uruchomienia sta∏ego dzia∏u zawierajàcego informacje o sokólskich Organiza-
cjach lub wydawania wk∏adki „pozarzàdowej”do „Nowej Gazety Sokólskiej”. 

Organizacjom b´dzie udost´pniana nieodp∏atnie strona internetowa Urz´du
Miejskiego w Sokó∏ce, do czasu stworzenia w∏asnych stron internetowych. 

3.7. Kontakty mi´dzynarodowe 
Za poÊrednictwem Sekretarza Sokó∏ki Organizacje mogà wyst´powaç o po-
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moc w nawiàzaniu kontaktów z partnerami o podobnych charakterze w mia-
stach bliêniaczych Sokó∏ki. Docelowo zostanie stworzona baza danych na ten
temat dost´pna dla sokólskich Organizacji zainteresowanych wspó∏pracà mi´-
dzynarodowà. O Êrodki finansowe na kontynuowanie wspó∏pracy nale˝y wy-
st´powaç w ramach procedury dotacyjnej.

3.8.Bezp∏atne korzystanie ze Êrodków transportu Gminy.
Organizacje mogà bezp∏atnie korzystaç z transportu gminy, do przewozu osób i mate-
ria∏ów, zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ publicznych w ramach dzia∏alnoÊci sta-
tutowej. Pomoc ta b´dzie udzielana w miar´ mo˝liwoÊci gminy.

4. OkreÊlenie podmiotów obj´tych Programem

4.1. Zasi´g terytorialny 
Program Wspó∏pracy finansowany jest z bud˝etu gminy Sokó∏ka, jego koszty

obcià˝ajà podatników – mieszkaƒców gminy. W zwiàzku z tym, podstawowym
kryterium decydujàcym o udzielaniu przez w∏adze gminy wsparcia dla Organizacji,
jest dzia∏alnoÊç na rzecz gminy i jej mieszkaƒców. O wsparcie w ramach Pro-
gramu Wspó∏pracy ubiegaç si´ mogà wy∏àcznie Organizacje, które prowadzà
ca∏à swojà dzia∏alnoÊç lub cz´Êç dzia∏alnoÊci dla mieszkaƒców gminy Sokó∏ka. 

4.2. Status prawny Organizacji
W Programie Wspó∏pracy mogà braç udzia∏: 

a) organizacje pozarzàdowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne
dzia∏ajàce na podstawie przepisów o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Ka-
tolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych
koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoÊci su-
mienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe obejmujà prowadzenie
dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorzàdu terytorialnego,
c) rady rodziców przy szko∏ach, 
d) grupy nieformalne. 

Podmioty nie posiadajàce osobowoÊci prawnej i grupy nieformalne mogà
otrzymywaç pomoc ze strony gminy, w zakresie okreÊlonym w pkt 3.3 i 3.6 Pro-
gramu Wspó∏pracy.

4.3. Warunki formalne i organizacyjne 
Organizacja dotowana w ramach Programu Wspó∏pracy, musi spe∏niaç nast´pujàce
warunki: 

a) z∏o˝yç na obowiàzujàcym formularzu ofert´ spe∏niajàcà warunki okreÊlone
w art. 14 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,

b) realizowaç zadanie zgodnie z umowà,
c) z∏o˝yç sprawozdanie z realizacji zadania, wed∏ug obowiàzujàcego wzoru.
d) byç zarejestrowana w Sokólskim Banku Informacji o Organizacjach

Pozarzàdowych. 

4.4 Zakres wykonywanych zadaƒ publicznych
W ramach Programu Wspó∏pracy Organizacje mogà ubiegaç si´ o wsparcie

na realizacj´ zadaƒ wymienionych w artykule 4 ust. 1 pkt 1 - 24 ustawy o dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie. 
Dotacja przyznana w ramach Programu Wspó∏pracy nie mo˝e byç wykorzystywa-
na na: 
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a) budow´, zakup i remonty budynków, zakup gruntów, 
b) dzia∏alnoÊç gospodarczà, 
c) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba ˝e stanowià nie-

zb´dny element w realizacji projektu), 
d) programy dofinansowane z innych funduszy Gminy Sokó∏ka,
e) dzia∏alnoÊç politycznà i religijnà. 

5. Terminy 
W roku 2004 odb´dzie si´ jedna edycja otwartego konkursu na projekty re-

alizacji zadaƒ publicznych wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs zostanie og∏oszony do dnia 25
stycznia 2004 r. Projekty b´dà przyjmowane do dnia 28 lutego 2004 r., a decyzje
o przyj´ciu projektów do realizacji i przyznaniu dotacji zostanà podj´te do
dnia 30 marca 2004 r. 
Dopuszcza si´ og∏oszenie nast´pnych konkursów na zasadach ustalonych w ustawie
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.

6. Kryteria podejmowania decyzji o przyj´ciu projektu do realizacji
Burmistrz Sokó∏ki podejmie decyzje dotyczàce przyj´cia projektów i udzie-

lenia dotacji Organizacjom kierujàc si´ nast´pujàcymi kryteriami: 
a) zgodnoÊci celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Rad´ Miejskà,
b) kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego,
c) efektów projektu,
d) jakoÊci wskaêników mierzenia efektów projektu,
e) perspektywy kontynuacji projektu i potencjalnych êróde∏ zewn´trznego

finansowania, 
f) charakteru i praktyki dzia∏ania Organizacji, 
g) dokonaƒ Organizacji i doÊwiadczenia w realizacji projektów, 
h) dotychczasowej wspó∏pracy z Gminà Sokó∏ka, 
i) wspó∏pracy z innymi instytucjami publicznymi. 

7. Proces decyzyjny 
Decyzj´ o przyj´ciu projektu do realizacji i przyznaniu dotacji podejmie

Burmistrz Sokó∏ki. Przed podj´ciem decyzji, projekty opiniowane sà przez Ko-
misj´ Konsultacyjnà. Decyzja przekazywana jest zainteresowanym listownie,
ponadto pe∏na lista przyj´tych projektów wraz z podaniem wysokoÊci przyzna-
nej dotacji oraz lista projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia
(merytoryczne, formalne, finansowe) jest wywieszana w Urz´dzie Miejskim
w Sokó∏ce oraz publikowana na stronie internetowej gminy. Od decyzji tych nie
przys∏uguje Organizacji odwo∏anie. 

8. Kwestie finansowe 
Form´ i terminy przekazywania dotacji Organizacji okreÊlaç b´dzie umowa

podpisywania pomi´dzy Organizacjà a Burmistrzem Sokó∏ki, opracowana we-
d∏ug obowiàzujàcego wzoru. 

9. SprawozdawczoÊç i kontrola 
Organizacje, które uzyska∏y dotacj´ w ramach Programu Wspó∏pracy po za-

koƒczeniu projektu sà zobowiàzane do z∏o˝enia sprawozdania wed∏ug obowià-
zujàcego wzoru.

Organizacja, która uzyska∏a dotacj´ obowiàzana jest poddaç si´ kontroli
i ocenie realizacji projektu, dokonywanym przez Burmistrza Sokó∏ki, w zakresie
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i wed∏ug kryteriów okreÊlonych w art. 17 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.

Ponadto Organizacja realizujàca projekt zobowiàzana jest sk∏adaç Burmi-
strzowi Sokó∏ki bie˝àce sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie reali-
zacji projektu w terminach okreÊlonych w umowie. 

Organizacje wynajmujàce lokale gminne na zasadach preferencyjnych, sk∏a-
dajà Burmistrzowi Sokó∏ki w terminie do 30 czerwca i do 30 grudnia sprawoz-
danie informujàce o wykorzystaniu lokalu. 

Kontrol´ prawid∏owoÊci i efektywnoÊci i celowoÊci wykorzystania Êrodków po-
chodzàcych z bud˝etu gminy prowadziç b´dà organy gminy.

10. Przep∏yw informacji 
Informacje na temat warunków, terminów i procesu przyznawania wsparcia

Organizacjom przez Gmin´ Sokó∏ka w ramach Programu Wspó∏pracy udo-
st´pniane sà wszelkim zainteresowanym: 

a) na stronie internetowej Gminy Sokó∏ka www.sokolka.pl,  
b) na stronie internetowej Sokólskiego Funduszu Lokalnego www.sfl.org.pl

oraz innych Organizacji,  
c) za poÊrednictwem „Nowej Gazety Sokólskiej”, 
d) przez Sekretarza Sokó∏ki, 
e) drogà pocztowà – wysy∏ka informacji o mo˝liwoÊciach uzyskania wsparcia

do organizacji zarejestrowanych w Sokólskim Banku Informacji o Or-
ganizacjach Pozarzàdowych (dotyczy informacji nieudost´pnionych na
stronie internetowej Gminy Sokó∏ka).

11. Ocena 
Co roku, program wspó∏pracy b´dzie oceniany pod wzgl´dem merytorycznym,

organizacyjnym i finansowym przez Rad´ Miejskà na podstawie sprawozdaƒ
sk∏adanych przez Burmistrza Sokó∏ki. Wnioski pos∏u˝à w∏adzom Sokó∏ki do
analizy efektów programu, zaÊ Organizacjom do usprawnienia ich dzia∏alnoÊci,
szczególnie w sferze kontaktów z samorzàdem lokalnym. Ponadto, b´dà one
podstawà do dokonania niezb´dnych zmian w celu zwi´kszania efektywnoÊci
programów wspó∏pracy uchwalanych na lata nast´pne.

Wiceprzewodniczàcy Rady
Jan Ancypo
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Uzasadnienie

Ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie nak∏ada na or-
gany administracji publicznej obowiàzek wspó∏pracy z organizacjami po˝ytku
publicznego przy realizacji zadaƒ publicznych b´dàcych w zakresie tych organów.
Wspó∏praca ta mo˝e odbywaç si´ w szczególnoÊci w formach:

1) zlecania organizacjom pozarzàdowym realizacji zadaƒ publicznych na
zasadach okreÊlonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania si´ o planowanych kierunkach dzia∏alnoÊci
i wspó∏dzia∏ania w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowania z organizacjami pozarzàdowymi, odpowiednio do za-
kresu ich dzia∏ania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach do-
tyczàcych dzia∏alnoÊci statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespo∏ów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
z∏o˝onych z przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, oraz przedsta-
wicieli w∏aÊciwych organów administracji publicznej.

Rada Miejska ma ustawowy obowiàzek uchwalenia rocznego programu wspó∏pracy
z organizacjami po˝ytku publicznego.
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Za∏àcznik
do uchwa∏y nr. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rady Miasta Chojnice

z dnia. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. roku

CHOJNICKA KARTA WSPÓ¸PRACY
MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZÑDOWYMI

Nie ma takiej rzeczy, której wola ludzka nie by∏aby zdolna 
osiàgnàç przez dobrowolne dzia∏anie jednostek 

po∏àczonych we wspólnym wysi∏ku.
Alexis de Tocqueville

PREAMBU¸A

Rada Miasta Chojnice przekonana, ˝e wspomaganie organizacji pozarzàdowych
jest realizacjà konstytucyjnej zasady pomocniczoÊci umacniajàcej uprawnienia
obywateli i ich wspólnot oraz przekonana, ˝e wszelka wspó∏praca z obywatelami
musi realizowaç si´ na zasadach partnerskich, a tak˝e zwa˝ywszy, ˝e:

1. Celem funkcjonowania Miasta jest zaspokajanie potrzeb jego miesz-
kaƒców,

2. Obywatelska dzia∏alnoÊç osób zrzeszonych w organizacjach pozarzàdo-
wych umacnia w nich ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za swoje otoczenie
i wspólnot´ lokalnà,

3. Dobre funkcjonowanie organizacji pozarzàdowych sprzyja tworzeniu
wi´zi spo∏ecznych i budowaniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,

4. Dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych pozwala na efektywniejsze za-
spokajanie potrzeb konkretnych grup mieszkaƒców,

5. Sprawne funkcjonowanie organizacji pozarzàdowych pozwala na istotne
odcià˝enie oraz uzupe∏nienie sektora publicznego w realizacji niektórych
zadaƒ, uchwala niniejszà „Chojnickà Kart´ Wspó∏pracy Miasta z Orga-
nizacjami Pozarzàdowymi” jako wyraz polityki Miasta Chojnice wobec
organizacji pozarzàdowych a w celu zapewnienia lepszych warunków
do funkcjonowania organizacji pozarzàdowych, dzia∏ajàcych na rzecz
miasta Chojnice, Rada Miasta i Burmistrz Miasta Chojnice b´dà wspieraç
inicjatywy, zaspokajajàce potrzeby mieszkaƒców.
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ROZDZIA¸ I

KIERUNKI POLITYKI MIASTA 
WOBEC ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

§ 1
1. Rada Miasta przyjmuje, ˝e realizacja niektórych zadaƒ Miasta mo˝e dokonywaç

si´ przez wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi, które w zwiàzku z tym b´dà
otrzymywaç na ich realizacj´ pomoc, w tym tak˝e finansowà, z bud˝etu Miasta.

2. Przekazanie Êrodków finansowych organizacjom pozarzàdowym mo˝e si´ doko-
nywaç wy∏àcznie w trybie postanowieƒ niniejszej karty.

3. Wspó∏praca Miasta z organizacjami pozarzàdowymi ma charakter priorytetowy
i jest elementem strategii rozwoju Miasta.

§ 2
Rada Miasta, uchwalajàc corocznie bud˝et, zapewni w nim Êrodki na realizacj´ zadaƒ
w∏asnych Miasta przez organizacje pozarzàdowe.

§ 3
Miasto Chojnice i organizacje pozarzàdowe wspó∏pracowaç b´dà g∏ównie w takich
dziedzinach, jakie okreÊla ustawa, O dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
tariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (Dz. U. nr 96 poz. 873) dzia∏ I art. 4.

ROZDZIA¸ II

FORMY I ZASADY WSPÓ¸PRACY
MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZÑDOWYMI

§ 5
1. Funkcj´ koordynatora wspó∏pracy samorzàdu Miasta z organizacjami pozarzà-

dowymi pe∏ni Pe∏nomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarzàdowych Urz´du
Miasta.

2. Do Pe∏nomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarzàdowych Urz´du Miasta
w Chojnicach winny byç kierowane wszelkie sprawy dotyczàce organizacji poza-
rzàdowych.

3. Wnioski organizacji pozarzàdowych, wyra˝ajàcych gotowoÊç do realizacji zadaƒ
Miasta, umieszczane sà w banku danych o organizacjach pozarzàdowych, pro-
wadzonym przez Pe∏nomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarzàdowych
Urz´du Miejskiego.

4. W terminie do dnia 30 wrzeÊnia Rada Miasta Chojnice ma obowiàzek zorgani-
zowaç spotkanie z organizacjami pozarzàdowymi w celu skonsultowania bud˝etu
na rok nast´pny a w szczególnoÊci podzia∏u Êrodków pomi´dzy dotacje, granty
suplementarne i kontrakty dla organizacji pozarzàdowych.

112

DOKUMENTY WYPRACOWANE PRZEZ GRANTOBIORCÓW – WOJ. POMORSKIE



§ 6
1. Rada Miasta powo∏uje Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy.
2. W sk∏ad zespo∏u wchodzi 7 osób:

1) 2 osoby z Rady Miasta,
2) 1 osoba desygnowana przez Burmistrza Miasta Chojnice,
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz miasta

Chojnice i wy∏onionych na Walnym Zebraniu Organizacji Pozarzàdowych.
3. Walne Zebranie Organizacji Pozarzàdowych to wszystkie organizacje dzia∏ajàce

na rzecz miasta Chojnice, które z∏o˝y∏y Kart´ Rejestracyjnà u Pe∏nomocnika
Burmistrza ds. Organizacji Pozarzàdowych, wraz z dokumentem potwierdzajàcym
osobowoÊç prawnà.

4. Na 21 dni przed Walnym Zebraniem Organizacji Pozarzàdowych, ka˝da organi-
zacja zarejestrowana u Pe∏nomocnika ds. Organizacji Pozarzàdowych zostanie
powiadomiona pisemnie o Walnym Zebraniu.

5. Og∏oszenie o Walnym Zebraniu Organizacji Pozarzàdowych uka˝e si´ w lokalnej
prasie i stronie internetowej Miasta Chojnice na co najmniej 7 dni przed Walnym
Zebraniem.

6. Kadencja cz∏onków Zespo∏u, którzy sà przedstawicielami Rady Miasta i Urz´du
Miejskiego, trwa 4 lata i pokrywa si´ z kadencjà Rady Miasta, natomiast kadencja
przedstawicieli organizacji pozarzàdowych trwa 3 lata.

7. Cz∏onkowie Zespo∏u wykonujà swój mandat nieodp∏atnie.
8. Zasady organizacji pracy Zespo∏u okreÊla Regulamin Pracy Zespo∏u Konsulta-

cyjno-Opiniujàcego.
9. Walne Zebranie Organizacji Pozarzàdowych wybiera 4 cz∏onków do Zespo∏u

Konsultacyjno-Opiniujàcego. O wa˝noÊci wyborów decyduje obecnoÊç 50% +1.
10. Pracami Zespo∏u kieruje Przewodniczàcy, który jest wybierany na pierwszym

posiedzeniu Zespo∏u Konsultacyjno – Opiniujàcego, na którym to równie˝ do-
konuje si´ wyboru wiceprzewodniczàcego oraz sekretarza.

11. Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy mo˝e zapraszaç na swoje posiedzenia mi´dzy
innymi:
1) przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych,
2) przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,
3) ekspertów.

§ 7
Do zadaƒ Zespo∏u Konsultacyjno-Opiniujàcego nale˝y:

1) Dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Miasta Chojnice wobec or-
ganizacji pozarzàdowych zawartych w Chojnickiej Karcie Wspó∏pracy
Miasta z Organizacjami Pozarzàdowymi i przedstawienie jej wraz
z wnioskami Burmistrzowi i Radzie Miasta oraz Walnemu Zebraniu
Organizacji Pozarzàdowych co najmniej raz w roku. Wnioski b´dà
umieszczanie na stronie internetowej Miasta Chojnice.

2) Wyra˝anie opinii w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji poza-
rzàdowych.
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§ 8
Formy wspierania organizacji pozarzàdowych 

przez Urzàd Miasta w Chojnicach
I. Finansowe:

1. Dotacje.
2. Granty suplementarne.
3. Kontrakty.

II. Pozafinansowe:
1. U˝yczanie lokalu na dzia∏alnoÊç statutowà organizacjom pozarzàdowym

i grupom nieformalnym dzia∏ajàcym w sferze po˝ytku publicznego.
2. U˝yczanie sal na konferencje, spotkania, seminaria, szkolenia itp.
3. Pomoc merytoryczna w przygotowywaniu projektu aplikacji o Êrodki po-

zabud˝etowe.
4. Nieodp∏atne Êwiadczenie us∏ug przez radc´ prawnego Urz´du Miasta or-

ganizacjom pozarzàdowym.

§ 9
1. Miasto mo˝e przekazaç organizacji pozarzàdowej do realizacji zadanie w∏asne,

przekazujàc na ten cel Êrodki finansowe.
2. Przekazanie Êrodków finansowych na realizacj´ danego zadania odbywa si´ na

mocy porozumienia, zawartego pomi´dzy Burmistrzem Miasta a organizacjà
pozarzàdowà, przejmujàcà wykonywanie zadania.

ROZDZIA¸ III
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI
DLA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

§ 10
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Umowy wsparcia finansowego podpisuje Burmistrz Miasta Chojnice.
2. Decyzje o wsparciu pozafinansowym podejmuje kierujàcy jednostkà organiza-

cyjnà Miasta Chojnice.
3. O dotacje, granty suplementarne i kontrakty mogà ubiegaç si´ organizacje po-

zarzàdowe dzia∏ajàce w sferze zadaƒ publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy
O dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.
U. nr 96 poz. 873) . Grupy nieformalne mogà ubiegaç si´ wy∏àcznie o dotacje.
O wsparcie mogà ubiegaç si´ organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz spo-
∏ecznoÊci Chojnic.

4. Jedna organizacja mo˝e ubiegaç si´ o wszystkie formy wsparcia pod warunkiem,
˝e dotyczà one ró˝nych zadaƒ.

5. Organizacje nie mogà otrzymaç wsparcia na:
- zakupy inwestycyjne i remonty nie b´dàce integralnà cz´Êcià projektu,
- na zadania ju˝ zlecone przez jednostki samorzàdu terytorialnego.

6. Ârodki pochodzàce z dotacji nie mogà byç przeznaczone na wynagrodzenie osób
sk∏adajàcych aplikacj´.

7. Organizacje ubiegajàce si´ o wsparcie finansowe zobowiàzane sà z∏o˝yç nast´-
pujàce dokumenty:
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- wype∏niony formularz Urz´du Miasta Chojnice,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok ubieg∏y,
- aktualny dokument potwierdzajàcy osobowoÊç prawnà (z ostatniego pó∏

roku) ,
- oÊwiadczenie o wzi´ciu odpowiedzialnoÊci merytorycznej i finansowej za

realizacj´ projektu przez osoby upowa˝nione w statucie,
- poÊwiadczenie o posiadaniu konta bankowego.

8. Grupy nieformalne ubiegajàce si´ o dotacj´ zobowiàzane sà z∏o˝yç nast´pujàce
dokumenty:

- oÊwiadczenie organizacji pozarzàdowej o obj´ciu opiekà i nadzorem
projektu i u˝yczeniem konta na czas realizacji projektu,

- listy osób sk∏adajàcych si´ na grup´ nieformalnà,
- oÊwiadczenie osoby, o wzi´ciu odpowiedzialnoÊci merytorycznej i finan-

sowej, odpowiedzialnej za realizacj´ projektu.

§ 11

SPOSÓB ROZLICZANIA
1. Sposób rozliczania wsparcia finansowego z Urz´du Miasta w Chojnicach

1) Ca∏kowite rozliczenie projektu musi nastàpiç w ciàgu 30 dni od zakoƒ-
czenia projektu.

2) W przypadku kontraktu zgodnie z zawartym kontraktem.
3) Do rozliczenia nale˝y do∏àczyç sprawozdanie z ewaluacji projektu.

2. Wnioskodawca zobowiàzany jest do informowania o pochodzeniu dotacji z Urz´du
Miasta w Chojnicach.

3. Brak rozliczenia w ustalonym umowà terminie lub podanie nieprawdziwych danych
pozbawia organizacj´ mo˝liwoÊci otrzymania dofinansowania z bud˝etu Miasta
przez okres najbli˝szych 3 lat.

4. Sprawozdania finansowe zatwierdza Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy.

§ 12

I. DOTACJE
1. Przez dotacj´ rozumiemy wsparcie w wysokoÊci od 500 z∏ do 3000 z∏ na realizacj´

zadaƒ w∏asnych Miasta.

2. Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy, po konsultacjach z w∏aÊciwymi Komisjami
Rady Miasta Chojnice, do dnia 30 paêdziernika og∏asza priorytety na rok na-
st´pny w lokalnej prasie, tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta w Chojnicach i na stro-
nie internetowej Miasta Chojnice.

3. Organizacje pozarzàdowe mogà sk∏adaç wnioski 2 razy w roku. Pierwszy raz do
dnia 30 listopada na projekty rozpoczynajàce si´ w pierwszym pó∏roczu. Po raz
drugi do dnia 31 maja na projekty rozpoczynajàce si´ po 1 lipca.

4. Wnioskowana kwota nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 80% ogólnych kosztów projektu.

5. Wnioskodawca musi zapewniç pozosta∏e 20% kosztów projektu w postaci wk∏adu
w∏asnego bàdê wk∏adu partnerów. Wk∏ad w∏asny mo˝e mieç postaç gotówkowà lub
bezgotówkowà.
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§ 13

II. PROCEDURA UDZIELANIA DOTACJI
Dotacja jest przyznawana o nast´pujàcà procedur´:

1. Wniosek musi byç z∏o˝ony na obowiàzujàcym formularzu Urz´du Miasta
Chojnice.

2. Wniosek sk∏ada si´ w 3 egzemplarzach do Biura Podawczego Urz´du
Miasta w Chojnicach.

3. Wniosek musi byç rozpatrzony w terminie 2 miesi´cy od daty z∏o˝enia
ale nie póêniej ni˝ na 30 dni przed rozpocz´ciem projektu.

4. Podpisanie umowy pomi´dzy organizacjà a Burmistrzem Miasta Chojnice
nast´puje w ciàgu 14 dni od decyzji o przyznaniu dotacji.

5. Wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie o przyczynach przyznania
bàdê przyczynach odmowy przyznania dotacji.

6. Dotacja mo˝e byç przyznana jedynie na projekty pozytywnie ocenione
przez Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy.

7. Dotacja zostanie przekazana na konto wnioskodawcy w terminie co
najmniej 14 dni przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ projektu.

8. Z∏o˝enie wniosku niekompletnego powoduje nie rozpatrzenie go ze
wzgl´dów formalnych.

§ 14

I. GRANT SUPLEMENTARNY
1. Grant suplementarny jest to dofinansowanie Urz´du Miasta Chojnice do pro-

jektów, które uzyska∏y finansowanie ze Êrodków pozabud˝etowych

2. Grant suplementarny jest przyznawany na przedsi´wzi´cia b´dàce zadaniami
w∏asnymi Miasta.

3. Projekty mogà byç udost´pniane osobom trzecim tylko za pisemnà zgodà wnio-
skodawcy.

§ 15

II. PROCEDURA PRZYZNAWANIA GRANTU SUPLEMENTARNEGO.

1. Wniosek musi byç z∏o˝ony na obowiàzujàcym formularzu Urz´du Miasta Chojnice.
2. Wniosek sk∏ada si´ do Biura Podawczego Urz´du Miasta w Chojnicach.
3. Warunkiem niezb´dnym uzyskania grantu suplementarnego na dany projekt

jest otrzymanie promesy podpisanej przez Burmistrza Miasta Chojnice po
uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy.

4. Wniosek o grant suplementarny musi zawieraç:
- ca∏y projekt,
- kserokopie wszystkich za∏àczników w jednym egzemplarzu,
- musi byç z∏o˝ony na formularzu Urz´du Miasta Chojnice w 3 egzemplarzach.

5. Udzielenie promesy musi nastàpiç w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od daty
z∏o˝enia wniosku.

6. Wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie o przyczynach przyznania bàdê
przyczynach odmowy przyznania grantu suplementarnego.

7. Podpisanie umowy pomi´dzy organizacjà a Burmistrzem Miasta Chojnice nast´-
puje w ciàgu 14 dni od podpisania umowy o Êrodki pozabud˝etowe.
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8. Przekazanie Êrodków nastàpi w terminie na co najmniej 14 dni przed terminem
rozpocz´cia projektu.

§ 16

I. KONTRAKT
1. Kontrakt – jest to przeniesienie ustawowego zadania w∏asnego Miasta o du˝ym

znaczeniu spo∏ecznym na organizacj´ pozarzàdowà legitymujàcà si´ du˝ym do-
Êwiadczeniem wraz z kompetencjami i finansowym zabezpieczeniem tego
przedsi´wzi´cia.

2. Kontrakty mogà byç zawierane na okres od 1 roku do 3 lat.

§ 17

II. PROCEDURA PRZYZNAWANIA KONTRAKTU
1. Podpisanie kontraktu wià˝e si´ z pokryciem 100% kosztów na realizacj´ zadania.
2. Zawieranie kontraktów mo˝e nastàpiç tylko z organizacjami posiadajàcymi status

po˝ytku publicznego.
3. Og∏aszanie konkursów ofert oraz zawieranie kontraktów odbywa si´ zgodnie

z rozdzia∏em 2 ustawy O dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r (Dz. U. nr 96 poz. 873)

4. Po utracie przez organizacj´ statusu po˝ytku publicznego nast´puje rozwiàzanie
kontraktu.

REGULAMIN
ZESPO¸U KONSULTACYJNO-OPINIUJÑCEGO

§ 1
Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy jest uprawniony do: 
1. Opiniowania wszystkich wniosków z∏o˝onych wg procedury zawartej w Karcie

Wspó∏pracy Miasta z Organizacjami Pozarzàdowymi.
2. Dokonywania oceny zasad realizacji polityki Miasta Chojnice wobec organiza-

cji pozarzàdowych zawartych w Chojnickiej Karcie Wspó∏pracy Miasta z Orga-
nizacjami Pozarzàdowymi i przedstawienie jej wraz z wnioskami Burmistrzowi
i Radzie Miasta oraz Walnemu Zebraniu Organizacji Pozarzàdowych co najmniej
raz w roku. Wnioski b´dà umieszczanie na stronie internetowej Miasta Chojnice.

3. Wyra˝ania opinii w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji pozarzàdowych.
4. Konsultowania bud˝etu, a w szczególnoÊci Êrodków przeznaczonych na wspar-

cie organizacji pozarzàdowych.

§ 2
Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy sk∏ada si´ z 7 osób.

§ 3
W sk∏ad zespo∏u wchodzà:

1) 2 osoby z Rady Miasta,
2) 1 osoba desygnowana przez Burmistrza Miasta Chojnice,
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz miasta

Chojnice i wy∏onionych na Walnym Zebraniu Organizacji Pozarzàdowych.
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§ 4
Pracami Zespo∏u kieruje Przewodniczàcy, który jest wybierany na pierwszym po-
siedzeniu Zespo∏u Konsultacyjno – Opiniujàcego, na którym to równie˝ dokonuje
si´ wyboru wiceprzewodniczàcego oraz sekretarza.

§ 5
Obs∏ug´ administracyjnà posiedzeƒ Zespo∏u Konsultacyjno-Opiniujàcego wykonuje
pracownik Biura Rady.

§ 6
Przez obs∏ug´ administracyjnà rozumie si´:

- wysy∏anie zawiadomieƒ na posiedzenie wraz z porzàdkiem obrad,
- protoko∏owanie,
- przekazywanie wniosków za poÊrednictwem Przewodniczàcego Rady do

w∏aÊciwych osób lub jednostek.

§ 7
Terminy posiedzeƒ Zespo∏u Konsultacyjno-Opiniujàcego sà ustalane z co naj-
mniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 8
Obrady Zespo∏u Konsultacyjno-Opiniujàcego sà wià˝àce przy obecnoÊci co naj-
mniej po∏owy jej sk∏adu. Ka˝de posiedzenie Zespo∏u Konsultacyjno--Opiniujàcego
koƒczy si´ opinià lub wnioskami przyj´tymi zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 9
Cz∏onkowie Zespo∏u wykonujà swój mandat nieodp∏atnie.

§ 10
Stanowisko Zespo∏u Konsultacyjno-Opiniujàcego przedstawia jego Przewodniczàcy
lub jego zast´pca, informujàc równie˝ o sprawach nie uzgodnionych.

§ 11
Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy jest uprawniony do wizytowania organizacji poza-
rzàdowych oraz ich kontrolowania, je˝eli przedmiotem jego kontroli jest prawid∏o-
woÊç wydatkowania Êrodków z bud˝etu Miasta Chojnice. 

§ 12
Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy jest uprawniony do podawania wniosków pokon-
trolnych do publicznej wiadomoÊci.

§ 13
Kadencja cz∏onków Zespo∏u, którzy sà przedstawicielami Rady Miasta i Urz´du
Miejskiego, trwa 4 lata i pokrywa si´ z kadencjà Rady Miasta, natomiast kadencja
przedstawicieli organizacji pozarzàdowych trwa 3 lata.

§ 14
Cz∏onek Zespo∏u Konsultacyjno-Opiniujàcego jest wy∏àczony z oceniania wniosków
z∏o˝onych przez organizacj´, której jest cz∏onkiem.
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UCHWA¸A NR XIV/88/2003

Rady Miejskiej w Debrzno
z dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie trybu post´powania o udzielenie dotacji z bud˝etu Miasta i Gminy De-
brzno podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie
dzia∏ajàcym w celu osiàgni´cia zysku na realizacj´ zadaƒ Miasta i Gminy,
sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadaƒ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 ), art. 118
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148; zm.: Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594 ) oraz art.4 oraz
art. 5 I 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz art. 12 i art. 49 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874).

Rada Miejska
uchwala, co nast´puje:

§ 1
Ustala si´ zadania Miasta i Gminy, które mogà byç realizowane przez podmioty
nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàce w celu osiàgni´cia
zysku przy wspó∏udziale finansowym bud˝etu Miasta i Gminy Debrzno w za∏àcz-
niku nr 1 do niniejszej uchwa∏y.

§ 2
Ustala si´ tryb post´powania o udzielenie dotacji z bud˝etu Miasta i Gminy Debrzno
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàcym
w celu osiàgni´cia zysku  na realizacj´ zadaƒ Miasta i Gminy, sposób rozliczania
dotacji oraz kontroli wykonywania zadaƒ w za∏àczniku nr 2 do niniejszej uchwa∏y.

§ 3
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 4
Traci moc uchwa∏a Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 05 marca
2003 roku w sprawie post´powania o udzielenie dotacji podmiotom nie zalicza-
nym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kon-
troli wykonania zadania publicznego.

§ 5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia i podlega og∏oszeniu na tablicy og∏oszeƒ
w sposób zwyczajowo przyj´ty.
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Za∏àcznik Nr 1 
do Uchwa∏y Nr XIV/88/2003 

Rady Miejskiej w Debrznie 
z dnia 14 listopada 2003 r.  

Zadania Miasta i Gminy, które mogà byç realizowane przez podmioty nie zaliczane
do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku przy
wspó∏udziale finansowym bud˝etu Miasta i Gminy Debrzno.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu masowego i turystyki oraz utrzy-
manie terenów rekreacyjnych i urzàdzeƒ sportowych.

2. Upowszechnianie kultury.
3. Przeciwdzia∏anie, zapobieganie zagro˝eniom niedostosowania i wykolejenia

dzieci i m∏odzie˝y.
4. Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej wÊród spo∏ecznoÊci gminy.
5. Wspieranie dzia∏aƒ poprawiajàcych warunki integracji osób niepe∏nosprawnych

ze Êrodowiskiem.
6. Lokalny transport zbiorowy.
7. Promocja gminy. 

Za∏àcznik Nr 2 
do Uchwa∏y Nr XIV/88/2003 

Rady Miejskiej w Debrznie 
z dnia 14 listopada 2003 r.

Zasady udzielania, kontroli wydatkowania i rozliczania dotacji udzielanych pod-
miotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàcym w celu
osiàgni´cia zysku na realizacj´ zadaƒ Miasta i Gminy Debrzno.

Rozdzia∏ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroç w niniejszym za∏àczniku jest mowa:

1) o Gminie – nale˝y przez to rozumieç Miasto i Gmin´ Debrzno,
2) o Radzie – nale˝y przez to rozumieç Rad´ Miejskà w Debrznie,
3) o Burmistrzu – nale˝y przez to rozumieç Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno,
4) o organizacjach pozarzàdowych – nale˝y przez to rozumieç podmioty

nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàce w celu
osiàgni´cia zysku, 

5) o zadaniach Miasta i Gminy – nale˝y przez to rozumieç zadania w∏asne
Gminy, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszej uchwa∏y,

6) o dotacjach – nale˝y przez to rozumieç wydatki bud˝etu Miasta i Gminy
przeznaczone na dofinansowanie zadaƒ Miasta i Gminy zleconych do
realizacji organizacjom pozarzàdowym.

120

DOKUMENTY WYPRACOWANE PRZEZ GRANTOBIORCÓW – WOJ. POMORSKIE



§ 2
W bud˝ecie Gminy b´dà corocznie planowane Êrodki finansowe na zadania Miasta
i Gminy realizowane przy wspó∏udziale organizacji pozarzàdowych.

§ 3
1. Organizacja pozarzàdowa mo˝e otrzymaç dotacj´ na wykonanie zadania Gminy

po zapewnieniu udzia∏u Êrodków w∏asnych w jego realizacji, z zastrze˝eniem ust. 2
2. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej mogà otrzymaç organizacje po-

zarzàdowe, które:
1) prowadzà systematyczne szkolenie dzieci i m∏odzie˝y z terenu Gmi-

ny w ró˝nych dyscyplinach sportu,
2) posiadajà odpowiednià baz´ i kadr´ szkoleniowà, ze szczególnym

uwzgl´dnieniem organizacji pozarzàdowych.

Rozdzia∏ II
Tryb rozpatrywania ofert

§ 4
Wybór projektów z∏o˝onych przez organizacje pozarzàdowe w zakresie realizacji
zadaƒ Miasta i Gminy odbywa si´ na zasadzie konkursu ofert, og∏oszonego i prze-
prowadzonego przez Burmistrza.

§ 5
Konkurs og∏asza si´ poprzez wywieszenie informacji na tablicy og∏oszeƒ oraz pu-
blikacj´ og∏oszenia w codziennej prasie lokalnej do 05 paêdziernika roku kalenda-
rzowego poprzedzajàcego rok, w którym ma nastàpiç realizacja zadania.

§ 6
W og∏oszeniu o konkursie nale˝y okreÊliç w szczególnoÊci:

1) rodzaj zadania;
2) wysokoÊç Êrodków publicznych przeznaczonych na realizacj´ tego zadania;
3) zasady przyznawania dotacji;
4) termin i warunki realizacji zadania;
5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert;
6) zastrze˝enie o prawie do odwo∏ania konkursu oraz przesuni´cia terminu

sk∏adania ofert.

§ 7
1. Oferta z∏o˝ona przez organizacj´ pozarzàdowà ubiegajàcà si´ o przyznanie dotacji

na realizacj´ zadaƒ Gminy powinna zawieraç:
1) szczegó∏owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do

realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego:
3) kalkulacj´ przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informacj´ o wczeÊniejszej dzia∏alnoÊci podmiotu sk∏adajàcego ofert´

w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informacj´ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewnia-

jàcych wykonanie zadania, w tym o wysokoÊci Êrodków finansowych uzy-
skiwanych na realizacj´ danego zadania z innych êróde∏;

6) deklaracj´ o zamiarze odp∏atnego lub nieodp∏atnego wykonania zadania;
2. Wzór oferty stanowi za∏àcznik nr 1 do niniejszych zasad udzielania dotacji orga-

nizacjom pozarzàdowym.
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3. Do oferty, o której mowa w ust. 1 nale˝y do∏àczyç, z zastrze˝eniem ust. 4:
1) kosztorys realizacji zadania Gminy,
2) aktualny dokument potwierdzajàcy prawo organizacji pozarzàdowej do

wyst´powania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu,
wystawiony najpóêniej na trzy miesiàce przed terminem sk∏adania ofert,
3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego,
4) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´ statutu organizacji po-

zarzàdowej,
5) wykaz podobnych zadaƒ zrealizowanych przez organizacj´ pozarzà-

dowà w ciàgu ostatnich dwóch lat wraz z rekomendacjami,
6) informacj´ o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wska-

zujàcych na mo˝liwoÊç realizacji zadania Miasta i Gminy,
7) oÊwiadczenie o nie dzia∏aniu w celu osiàgni´cia zysku.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) nie jest wymagany od organizacji po-
zarzàdowej, która powsta∏a w okresie ostatnich dwóch lat od dnia z∏o˝enia oferty.

§ 8
Ofert´ sk∏ada si´ w zamkni´tej kopercie z oznaczeniem numeru zadania, zgodnie
z za∏àcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa∏y, w formie pisemnej pod rygorem niewa˝-
noÊci w terminie do 31 paêdziernika roku kalendarzowego poprzedzajàcego rok,
w którym ma nastàpiç realizacja zadania.

§ 9
Konkurs powinien byç rozstrzygni´ty do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego po-
przedzajàcego rok, w którym ma nastàpiç realizacja zadania.

§ 10
1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powo∏uje w drodze zarzàdzenia

komisj´ konkursowà.
2. W sk∏ad komisji konkursowej wchodzi :

1) trzech przedstawicieli Rady,
2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarzàdowych wybranych na ogólnym

zebraniu organizacji pozarzàdowych,
3) dwóch przedstawicieli pracowników merytorycznych Urz´du Miasta i Gminy.

4. Komisja konkursowa rozwiàzuje si´ z chwilà rozstrzygni´cia konkursu.

§ 11
1. Do zadaƒ komisji konkursowej nale˝y przeprowadzenie post´powania konkur-

sowego i przed∏o˝enie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi.
2. Szczegó∏owy zakres zadaƒ oraz tryb pracy komisji konkursowej okreÊla regulamin

zatwierdzany przez Burmistrza.

§ 12
1. Konkurs rozpoczyna si´ w miejscu i terminie wskazanym w og∏oszeniu.
2. Konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów.
3. Konkurs uniewa˝nia si´, je˝eli post´powanie nie zostanie zakoƒczone wy∏onie-

niem najkorzystniejszej oferty.

§ 13
1. W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa:

1) stwierdza prawid∏owoÊç og∏oszenia konkursu oraz liczb´ z∏o˝onych ofert,
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2) otwiera koperty z ofertami,
3) ustala, które z ofert spe∏niajà warunki okreÊlone w § 7 i w § 8 i przeka-

zuje je w∏aÊciwym merytorycznie pracownikom Urz´du Miasta i Gminy
w Debrznie lub w∏aÊciwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym
Gminy oraz merytorycznym komisjom Rady celem zaopiniowania,
z zastrze˝eniem ust. 3,

4) odrzuca oferty nie spe∏niajàce warunków okreÊlonych w § 7 lub w § 8
i niezw∏ocznie zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert na piÊmie.

2. W drugim etapie konkursu komisja konkursowa:
1) analizuje merytorycznà zawartoÊç ofert, bioràc pod uwag´ opinie jed-

nostek, o których mowa w ust. 1 pkt 3),
2) wybiera najkorzystniejsze oferty i decyduje o wysokoÊci Êrodków przy-

znanych na realizacj´ zadania Gminy.
3. W zakresie zadaƒ przyj´tych przez Rad´ w gminnym programie profilaktyki

i rozwiàzywania problemów alkoholowych, oferty opiniuje Gminna Komisja
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych.

§ 14
1. Dokonujàc wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwag´:

1) zgodnoÊç projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi
organizacji pozarzàdowej,

2) wartoÊç merytorycznà projektu,
3) koszt realizacji projektu, w tym wysokoÊç udzia∏u Êrodków w∏asnych or-

ganizacji pozarzàdowej oraz oczekiwanà wysokoÊç dotacji,
4) staranne i terminowe wywiàzywanie si´ z umów i porozumieƒ zawar-

tych z Gminà w ciàgu ostatnich dwóch lat,
5) dotychczasowà wspó∏prac´ organizacji pozarzàdowej z Gminà.

2. W przypadku z∏o˝enia ofert na realizacj´ tego samego projektu w ramach zadaƒ
w zakresie kultury fizycznej, komisja konkursowa wybiera jednà ofert´ na reali-
zacj´ ka˝dego z projektów.

§ 15
Podzia∏ Êrodków finansowych zaplanowanych w bud˝ecie Gminy na realizacj´ zadaƒ
Gminy w zakresie kultury fizycznej odbywa si´ z uwzgl´dnieniem:

1) wyników osiàgni´tych we wspó∏zawodnictwie sportowym.
2) wartoÊci sportowej imprezy.

§ 16
Z przebiegu konkursu sporzàdza si´ protokó∏, który powinien zawieraç:

1) imiona i nazwiska cz∏onków komisji konkursowej,
2) liczb´ zg∏oszonych ofert, w tym ofert spe∏niajàcych warunki okreÊlone

w § 7 i w § 8 oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzgl´dnieniem kwot przyzna-

nych dotacji,
4) ewentualne uwagi cz∏onków komisji konkursowej,
5) wzmiank´ o odczytaniu protoko∏u,
6) podpisy cz∏onków komisji konkursowej.

§ 17
Wyniki konkursu og∏asza si´ poprzez wywieszenie na tablicy og∏oszeƒ oraz publi-
kacj´ og∏oszenia w codziennej prasie lokalnej w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia
post´powania konkursowego.
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Rozdzia∏ III
Kontrola wydatkowania dotacji i sposób ich rozliczania

§ 18
1. Uruchomienie Êrodków na realizacj´ zadania Gminy nast´puje na podstawie

porozumienia zawartego pomi´dzy Burmistrzem a organizacjà pozarzàdowà,
której oferta zosta∏a wybrana.

2. Porozumienie powinno zawieraç w szczególnoÊci:
1) oznaczenie stron porozumienia,
2) szczegó∏owy opis zadania Gminy i sposobu jego realizacji,
3) wysokoÊç dotacji przyznanej organizacji pozarzàdowej wykonujàcej za-

danie Gminy i warunki p∏atnoÊci,
4) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia realizacji zadania Gminy,
5) sposób kontroli realizacji zadania Gminy i wydatkowania dotacji,
6) sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej

cz´Êci dotacji,
7) postanowienia dotyczàce okolicznoÊci uzasadniajàcych rozwiàzanie po-

rozumienia,
8) postanowienia dotyczàce wydatkowania dotacji zgodnie z ustawà o za-

mówieniach publicznych,
9) inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter zadania Miasta

i Gminy oraz sposób jego finansowania.
3. Porozumienie nie mo˝e zostaç zawarte na okres d∏u˝szy ni˝ rok.

§ 19
W trakcie realizacji zadania, Gmina ma prawo ˝àdania informacji, wglàdu do do-
kumentacji zadania oraz sporzàdzania odpisów dokumentów.

§ 20
W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem
lub w sposób niezgodny z innymi postanowieniami porozumienia, dotacja w ca∏oÊci
podlega bezzw∏ocznemu zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami,
liczonymi od dnia jej przekazania na konto organizacji pozarzàdowej.

§ 21
1. Po zakoƒczeniu realizacji zadania Gminy, organizacja pozarzàdowa sk∏ada me-

rytoryczno-finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od  dnia
up∏ywu okresu, na który porozumienie zosta∏o zawarte.Wzór sprawozdania stanowi
za∏àcznik nr 2 do niniejszych zasad udzielania dotacji organizacjom pozarzàdowym.

2. Sprawozdanie powinno zawieraç:
1) informacje o przebiegu realizacji zadania,
2) szczegó∏owe rozliczenie finansowe,
3) zestawienie dowodów ksi´gowych,
4) uwierzytelnione kopie dowodów ksi´gowych,
5) oÊwiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawà o zamówie-

niach publicznych,
6) inne istotne informacje o realizacji zadania.

§ 22
Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadaƒ Gminy przez organizacje pozarzàdowe
Burmistrz przedk∏ada Radzie Miejskiej w terminie do 30 czerwca ka˝dego roku ka-
lendarzowego.
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§ 23
Ârodki finansowe nie wykorzystane przez organizacj´ pozarzàdowà podlegajà
w cz´Êci niewykorzystanej zwrotowi do bud˝etu Gminy w terminie 14 dni od dnia
zakoƒczenia realizacji zadania Gminy lub odstàpienia od jego realizacji.

Rozdzia∏ IV
Postanowienia koƒcowe

§ 24
1. WysokoÊç dotacji nie mo˝e przekroczyç 70 % ca∏kowitych kosztów realizacji za-

dania Gminy, jednak nie wi´cej ni˝ 50.000 PLN.
2. Limit dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do zadaƒ

Gminy z zakresu kultury fizycznej.

§ 25
1. Organizacja pozarzàdowa mo˝e otrzymaç dotacj´ na wi´cej ni˝ jedno zadanie

w ciàgu roku, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. ¸àczna kwota dotacji przyznanych organizacji pozarzàdowej w ciàgu roku nie mo-

˝e przekroczyç 70.000 PLN.
3. Limit dofinansowania, o którym mowa w ust.2 nie ma zastosowania do zadaƒ

Gminy z zakresu kultury fizycznej.

§ 26
Uzyskanie Êrodków finansowych przez organizacj´ pozarzàdowà na realizacj´ za-
dania Gminy z tytu∏u dotacji wyklucza mo˝liwoÊç przyznania Êrodków bud˝etowych
na to zadanie z innego tytu∏u, zaplanowanych w bud˝ecie Gminy.

§ 27
Ârodki finansowe przyznane organizacji pozarzàdowej w ramach dotacji na reali-
zacj´ zadania Miasta nie mogà byç przeznaczone na finansowanie:

1) kosztów sta∏ych dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowej,
2) wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane.

§ 28
Uchwa∏a nie ma zastosowania do dotacji przyznawanych na realizacj´ zadaƒ z za-
kresu pomocy spo∏ecznej, do których stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
i form wspó∏dzia∏ania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów
ofert, umów i sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecznej.

§ 29
Zmiany niniejszych zasad nast´pujà w formie przewidzianej dla ich ustanowienia.
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Za∏àcznik  nr 2
do Protokó∏u nr XVI/2003

Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 18.12.2003r.

Uchwa∏a Nr  XVI/139/03
Rady Miejskiej w Kwidzynie

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie rocznego programu wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia∏ajàcymi na podstawie
przepisów o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe
obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, stowarzyszeniami
jednostek samorzàdu terytorialnego. 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nast´puje:

§ 1
Uchwala si´ program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi, osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi dzia∏ajàcymi na podstawie przepisów o stosunku
Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paƒ-
stwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoÊci
sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorzàdu terytorialnego na
rok 2004 zgodnie z za∏àcznikiem do niniejszej uchwa∏y. 

§ 2
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
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Za∏àcznik Nr 4
do protoko∏u z XVIII sesji 

Rady Powiatu Kwidzyƒskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r. 

Uchwa∏a Nr XVIII /109/ 2004
Rady Powiatu Kwidzyƒskiego

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu wspó∏pracy  z organizacjami pozarzàdo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie”.

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r.
o samorzàdzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póên. zm.)
oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873)

Rada powiatu, uchwala co nast´puje: 

§ 1.
Uchwala si´ „Roczny program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie”,  który stanowi za∏àcznik do
uchwa∏y.

§ 2.
Upowa˝nia si´ zarzàd powiatu do:

1) /okreÊlenia szczegó∏owych rodzajów zadaƒ, w ramach priorytetów za-
daƒ okreÊlonych w programie, o którym mowa w § 1, przewidzianych
do zlecenia przez Powiat Kwidzyƒski organizacjom pozarzàdowym
oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie,

2) okreÊlenia formy zlecenia oraz wysokoÊci Êrodków na poszczególne za-
dania, o których mowa w pkt 1,

3) okreÊlenia terminu sk∏adania ofert,
4) powo∏ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego

konkursu ofert na realizacj´ zadaƒ zleconych przez Powiat Kwidzyƒski
organizacjom pozarzàdowym oraz podmiotom, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
oraz w celu przed∏o˝enia propozycji wyboru ofert, na które proponuje
si´ udzielenie dotacji.

5) Wykonania innych czynnoÊci organizacyjno-technicznych w celu realizacji
niniejszej uchwa∏y oraz ustawy wymienionej w § 1. 
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§ 3.
WysokoÊç Êrodków na realizacj´ zadaƒ zleconych okreÊla Rada Powiatu w uchwale
bud˝etowej. 

§ 4.
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ zarzàdowi powiatu.

§ 5.
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

UZASADNIENIE

Wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi jest ustawowym obowiàzkiem
powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003r. o samo-
rzàdzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póên. zm.) po-
wiat wykonuje okreÊlone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad-
gminnym, w tym w zakresie wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi. 

Szczegó∏owo sfer´ wspó∏pracy organów administracji publicznej z organiza-
cjami pozarzàdowymi okreÊla ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873). 

Ustawa ta nak∏ada na organy administracji publicznej obowiàzek realizacji
zadaƒ ze sfery publicznej, we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi oraz
podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, tj.: 

1) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia∏ajàcymi na pod-
stawie przepisów o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli
ich cele statutowe obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego,

2) stowarzyszeniami jednostek samorzàdu terytorialnego. Podstawowe
znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy nak∏adajàcy na
organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego obowiàzek
uchwalania rocznego programu wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdo-
wymi oraz podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego. 

Przed∏o˝ony projekt uchwa∏y  Rady Powiatu Kwidzyƒskiego stanowi zatem wy-
pe∏nienie ustawowego obowiàzku rady wynikajàcego z ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwa∏a ureguluje wspó∏prac´ pomi´dzy samorzàdem powiatu kwidzyƒ-
skiego, a organizacjami pozarzàdowymi i podmiotami prowadzàcymi dzia∏al-
noÊç po˝ytku publicznego, okreÊlajàc zakres oraz formy tej wspó∏pracy. WysokoÊç
Êrodków finansowych przeznaczonych na realizacj´ zadaƒ zleconych zostanie
okreÊlona przez rad´ powiatu w uchwale bud˝etowej. 

W zwiàzku z powy˝szym podj´cie niniejszej uchwa∏y jest w pe∏ni uzasadnione.
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Za∏àcznik 
do Uchwa∏y Nr XVIII/109/2004

Rady Powiatu Kwidzyƒskiego
z dnia 26 stycznia 2004r. 

ROCZNY PROGRAM WSPÓ¸PRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZÑDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIA¸ALNOÂCI
PO˚YTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

I. WPROWADZENIE 
Prowadzenie przez samorzàd powiatowy dzia∏alnoÊci we wspó∏pracy z orga-

nizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
tariacie jest realizacjà konstytucyjnej zasady pomocniczoÊci, zgodnie z którà
paƒstwo i jego struktury powinno wykonywaç tylko te zadania, które nie mo-
gà byç realizowane przez podmioty znajdujàce si´ jak najbli˝ej obywatela.
Podmiotami znajdujàcymi si´ jak najbli˝ej obywatela sà przede wszystkim sa-
morzàd terytorialny i organizacje pozarzàdowe. Podmioty te stanowià podstaw´
wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa. Obie te struktury ∏àczy wspólny cel jakim jest
zaspakajanie potrzeb mieszkaƒców. Przy czym w realizacji tego celu rola orga-
nizacji pozarzàdowych stale wzrasta. Co istotne, obserwuje si´ równie˝ wzrost
wspó∏pracy w∏adz publicznych ze strukturami organizacji pozarzàdowych.
Dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych znaczàco wp∏ywa na rozwój powiatu
i jakoÊç ˝ycia jego mieszkaƒców. Wiele dziedzin ˝ycia nie mog∏oby dziÊ funk-
cjonowaç bez aktywnoÊci obywatelskiej. Wyrazem dà˝enia Powiatu Kwidzyƒ-
skiego do szerokiej wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi i podmiotami
prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego jest „Roczny program wspó∏-
pracy z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie”. Program ureguluje na najbli˝szy rok wspó∏prac´ po-
mi´dzy Powiatem Kwidzyƒskim a organizacjami pozarzàdowymi i podmiotami
prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego, okreÊlajàc zakres oraz formy
tej wspó∏pracy. Pozwoli on na pobudzenie i wspieranie przez powiat  dzia∏al-
noÊci tych organizacji i podmiotów oraz realizacj´ przez nie zadaƒ publicznych
na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej.

II . CEL PROGRAMU 
Celem programu jest prowadzenie przez Powiat Kwidzyƒski dzia∏alnoÊci w

sferze zadaƒ publicznych powiatu okreÊlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873) we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzàcymi odpowiednio do
terytorialnego zakresu dzia∏ania powiatu, dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego w
zakresie odpowiadajàcym zadaniom powiatu.

III. ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do:
1) organizacji pozarzàdowych, 
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2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych na podstawie przepi-
sów o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwa-
rancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe obejmujà prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, 

3) stowarzyszeƒ jednostek samorzàdu terytorialnego, prowadzàcych, odpowiednio
do terytorialnego zakresu dzia∏ania organów powiatu, dzia∏alnoÊç po˝ytku pu-
blicznego w zakresie odpowiadajàcym zadaniom tych organów. 

IV. REALIZATORZY PROGRAMU
W realizacji programu uczestniczà:

1) Rada Powiatu Kwidzyƒskiego i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki spo-
∏ecznej i finansowej powiatu,

2) Zarzàd Powiatu Kwidzyƒskiego, w zakresie realizacji polityki spo∏ecznej i finan-
sowej powiatu wytyczonej przez Rad´ Powiatu Kwidzyƒskiego, 

3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na
realizacj´ zadaƒ zleconych przez Powiat Kwidzyƒski organizacjom pozarzàdowym
oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie,

4) Pe∏nomocnik starosty, w zakresie organizowania i koordynowania bie˝àcych
kontaktów pomi´dzy powiatem i organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wo-
lontariacie,

5) dyrektorzy wydzia∏ów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego
w Kwidzynie oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bie˝àcej wspó∏-
pracy z organizacjami pozarzàdowymi w ramach swoich kompetencji okreÊlo-
nych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

V. SFERA WSPÓ¸PRACY 
Powiat Kwidzyƒski prowadzi dzia∏alnoÊç w sferze zadaƒ publicznych

okreÊlonych w art. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
tariacie we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzàcymi, odpowiednio
do terytorialnego zakresu dzia∏ania organów powiatu, dzia∏alnoÊç po˝ytku
publicznego w zakresie odpowiadajàcym zadaniom tych organów.

VI. PRIORYTETY ZADA¡ 
Ustala si´ na 2004 rok nast´pujàce zadania priorytetowe powiatu, które mogà

byç zlecone do realizacji organizacjom pozarzàdowym i podmiotom wymie-
nionym w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie:

1) w zakresie edukacji:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych wÊród uczniów szkó∏ ponadgim-

nazjalnych i studentów powiatu kwidzyƒskiego,
b) wymiana krajowa i zagraniczna m∏odzie˝y,
c) prowadzenie dzia∏aƒ informacyjno-edukacyjno-promocyjnych zwià-

zanychz integracjà z Unià Europejskà dla mieszkaƒców powiatu kwi-
dzyƒskiego,  

2) w zakresie przeciwdzia∏ania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:
a) promocja i wspieranie funkcjonowanie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu kwi-

dzyƒskiego,
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c) prowadzenie dzia∏aƒ informacyjno-edukacyjno-promocyjnych zwià-
zanych z integracjà z Unià Europejskà,  

3) w zakresie promocji powiatu:
a) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu

obrazu i dêwi´ku s∏u˝àcych promocji powiatu kwidzyƒskiego w kraju
i za granicà,

4) w zakresie pomocy spo∏ecznej oraz wspierania osób niepe∏nosprawnych: 
a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ˝yciowej,
b) integracja osób niepe∏nosprawnych ze Êrodowiskiem,

5) w zakresie kultury:
a) organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym

majàcych istotne znaczenie dla kultury powiatu kwidzyƒskiego,
b) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik

zapisu obrazu i dêwi´ku s∏u˝àcych upowszechnianiu historii, tradycji
i kultury powiatu kwidzyƒskiego, 

c) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztuk´ dzieci i m∏odzie˝y
powiatu kwidzyƒskiego ze szczególnym uwzgl´dnieniem dzieci i
m∏odzie˝y z obszarów wiejskich, 

d) upowszechnianie i promocja twórczoÊci kulturalnej w kraju i za granicà,
6) w zakresie kultury fizycznej i turystyki: 

a) organizacja i koordynacja przedsi´wzi´ç sportowych o zasi´gu po-
nadgminnym dla dzieci i m∏odzie˝y powiatu kwidzyƒskiego,

b) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-re-
kreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,

c) organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkaƒców
powiatu kwidzyƒskiego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem wypoczynku
dzieci i m∏odzie˝y,

d) opracowanie strategii rozwoju turystycznego powiatu kwidzyƒskiego,
7) w zakresie ekologii i ochrony zwierzàt oraz ochrony dziedzictwa przy-

rodniczego:
a) prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,
b) prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie likwidacji zagro˝eƒ Êrodowiska

i ochrony ˝ycia i zdrowia ludzi i zwierzàt,
8) w zakresie dzia∏alnoÊci wspomagajàcej organizacje pozarzàdowe oraz

podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego: 
a) dzia∏ania majàce na celu wspomaganie technicznie, szkoleniowo,

informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzàdowe oraz podmioty
prowadzàce dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego. 

VII. FORMY WSPÓ¸PRACY
Wspó∏praca Powiatu Kwidzyƒskiego z organizacjami pozarzàdowymi podmio-

tami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie odbywaç si´ b´dzie w szczególnoÊci w formach:

1) zlecania organizacjom pozarzàdowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontaria-
cie  realizacji zadaƒ publicznych powiatu - na zasadach okreÊlonych
w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, w for-
mach: powierzania wykonywania zadaƒ publicznych wraz z udziele-
niem dotacji na finansowanie ich realizacji, powierzania wykonywania
zadaƒ publicznych w szczególnoÊci poprzez zakup us∏ug na zasadach
i w trybie okreÊlonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy
porównywalnoÊci metod kalkulacji kosztów oraz porównywalnoÊci opo-
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datkowania lub wspierania takich zadaƒ wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,

2) wzajemnego informowania si´ o planowanych kierunkach dzia∏alnoÊci
i wspó∏dzia∏ania w celu zharmonizowania tych kierunków,

3) konsultowania z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich dzia∏ania, projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczàcych dzia∏alnoÊci statutowej tych
organizacji, w szczególnoÊci poprzez zamieszczanie projektów aktów
normatywnych na stronie internetowej Powiatu Kwidzyƒskiego wraz
z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty b´dà mog∏y
sk∏adaç pisemne opinie,

4) tworzenia w miar´ potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespo∏ów
o charakterze doradczym i inicjatywnym, z∏o˝onych z przedstawicieli
organizacji pozarzàdowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie oraz przed-
stawicieli w∏aÊciwych organów powiatu oraz okreÊlanie przedmiotu ich
dzia∏ania,

5) wspó∏pracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania Êrodków fi-
nansowych z innych êróde∏ poprzez informowanie organizacji pozarzà-
dowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie o mo˝liwoÊci pozyskiwania Êrodków
finansowych z ró˝nych êróde∏ oraz udzielania pomocy na wniosek zain-
teresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wype∏niania wniosków,

6) promocji dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych i podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek
organizacji lub podmiotu informacji dotyczàcych nowych inicjatyw re-
alizowanych przez organizacje pozarzàdowe i podmioty na stronach in-
ternetowych Powiatu Kwidzyƒskiego oraz w lokalnych mediach,

7) pomocy w nawiàzaniu przez organizacje pozarzàdowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie kontaktów ponadgminnych i mi´dzynarodowych po-
przez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starajàcym
si´ o nawiàzanie kontaktów ponadgminnych i mi´dzynarodowych. 

VIII. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. W przypadku, gdy przepisy odr´bne przewidujà inny tryb zlecania realizacji zadaƒ

publicznych organizacjom pozarzàdowym i podmiotom prowadzàcym dzia∏al-
noÊç po˝ytku publicznego ani˝eli przewidziany w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie stosuje si´ tryb w nich okreÊlony.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie majà
przepisy ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cy-
wilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
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Za∏àcznik 
do Uchwa∏y nr XVI/139/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie

z dnia 18.12.2003r.

Program wspó∏pracy Gminy Miejskiej Kwidzyn z organizacjami pozarzàdowymi,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia∏ajàcymi na podstawie
przepisów o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe obej-
mujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek
samorzàdu terytorialnego dzia∏ajàcymi na rzecz mieszkaƒców Miasta w 2004 roku.

§1
Ustala si´ priorytetowe zadania w∏asne Miasta Kwidzyna, które b´dà zlecane
w 2004 r. organizacjom pozarzàdowymi, osobom prawnym i jednostkom organizacyj-
nym dzia∏ajàcym na podstawie przepisów o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów
i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli
ich cele statutowe obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, sto-
warzyszeniom jednostek samorzàdu terytorialnego.

1. w zakresie kultury:
1) przedsi´wzi´cia artystyczne o charakterze lokalnym majàce istotne

znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej oraz jej promocji w kraju i za
granicà,

2) edukacja teatralna,
3) wydawanie niskonak∏adowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzy-

staniem ró˝nych noÊników zapisu. 

2. w zakresie edukacji:
1) pomoc uczniom i studentom w formie stypendiów, 
2) przeprowadzanie badaƒ ankietowych wÊród rodziców i uczniów doty-

czàcych funkcjonowania kwidzyƒskich placówek oÊwiatowych.

3. w zakresie sportu:
1) organizowanie zaj´ç, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla

dzieci, m∏odzie˝y szkolnej, akademickiej,
2) organizacja wspó∏zawodnictwa sportowego o zasi´gu lokalnym oraz

ponadregionalnym,
3) organizacja innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sporto-

wego, a w szczególnoÊci: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, sp∏ywów,
turniejów, festynów i zawodów amatorskich. 
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4. w zakresie turystyki:
- promocja aktywnej turystyki.

5. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
- prowadzenie dzia∏aƒ zwiàzanych z profilaktykà i rozwiàzywaniem pro-

blemów uzale˝nieƒ.

6. w zakresie pomocy spo∏ecznej:
1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i m∏odzie˝y,
2) integracja osób niepe∏nosprawnych,
3) prowadzenie Êwietlic i klubów Êrodowiskowych dla dzieci i m∏odzie˝y.

7. w zakresie ochrony Êrodowiska:
1) programy ekologiczne w szkolnictwie,
2) proekologiczna edukacja doros∏ych,
3) podniesienie ÊwiadomoÊci mieszkaƒców na temat gospodarowania od-

padami.

8. w zakresie bezpieczeƒstwa:
1) organizacja i realizacja programów informacyjnych, edukacyjnych

i profilaktycznych dla wszystkich grup spo∏ecznych w MieÊcie Kwidzynie
w zakresie poprawy bezpieczeƒstwa publicznego,

2) monitoring uliczny.
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Zarzàdzenie Nr 2/III/2004
Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 2 stycznia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Ofert oraz powo∏ania komisji
konkursowej na wy∏onienie ofert z zakresu realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecznej.

Na podstawie § 11 Rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30
czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i form wspó∏dzia∏ania administracji
publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdaƒ z realizacji
zadaƒ pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 55, poz. 662) zarzàdzam co nast´puje:

§ 1
Powo∏uj´ komisj´ konkursowà na wy∏onienie ofert z zakresu realizacji zadaƒ po-
mocy spo∏ecznej w sk∏adzie:
1. Przewodniczàcy komisji – Roman Bera – Zast´pca Burmistrza ds. Spo∏ecznych,
2. Sekretarz komisji – Kamil Âwiàtkowski – Inspektor ds. wspó∏pracy z organiza-

cjami pozarzàdowymi,
3. Cz∏onkowie komisji:

a) Marek Konieczek – Pe∏nomocnik Burmistrza ds. Spo∏ecznych,
b) Rados∏aw Jaworski – cz∏onek Komisji Zdrowia i Pomocy Spo∏ecznej

Rady Miejskiej w Kwidzynie,
c) Bo˝ena Kwiatkowska – Kierownik Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,
d) Bogumi∏ WiÊniewski – Pe∏nomocnik Burmistrza ds. Mieszkaniowych.

§ 2
Regulamin konkursu okreÊla za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
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Za∏àcznik 
do Zarzàdzenia nr 2/III/2004
Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 2 stycznia 2004 r.

Regulamin Konkursu Ofert

§ 1
Konkurs ofert na realizacj´ zadaƒ pomocy spo∏ecznej okreÊlonych w uchwale Nr
XVI/139/2003 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie
rocznego programu wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi, osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi dzia∏ajàcymi na podstawie przepisów o stosunku
Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paƒ-
stwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoÊci
sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorzàdu terytorialnego, zwany
dalej „konkursem” og∏asza co najmniej z dwudziestodniowym wyprzedzeniem
Burmistrz Miasta Kwidzyna w dzienniku o zasi´gu lokalnym, Biuletynie Informacji
Publicznej, tablicy og∏oszeƒ oraz na stronie internetowej Urz´du Miejskiego
w Kwidzynie.

§ 2
Ustalenia wst´pne:
1) Konkurs jest przeprowadzony na podstawie Rozporzàdzenia Ministra Pracy

i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
i form wspó∏dzia∏ania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów
ofert, umów i sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecznej.

2) Celem konkursu jest dokonanie wyboru ofert z zakresu realizacji zadaƒ pomocy
spo∏ecznej okreÊlonych w Uchwale Nr XVI/139/03 Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 18 grudnia 2003 r.

3) Zlecanie realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecznej, o których mowa w ust. 2 mo˝e mieç
formy finansowania lub dofinansowania ich realizacji.

§ 3
1. Oferta powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulacj´ przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzgl´dniajàcà

udzia∏ rzeczowych, kadrowych i finansowych Êrodków w∏asnych,
4) informacj´ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujà-

cych na mo˝liwoÊç wykonania zadania, w tym o wysokoÊci Êrodków fi-
nansowych uzyskanych na realizacj´ danego zadania od innych pod-
miotów i instytucji,

5) deklaracj´ o zamiarze osiàgania lub nieosiàgania zysku przy realizacji
okreÊlonego zadania.

2. Do oferty nale˝y za∏àczyç:
1) aktualny odpis z rejestru (wa˝ny do 3 miesi´cy od daty wystawienia),
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
3) statut.
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§ 4
Oferty nale˝y sk∏adaç na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik Nr 1 do Roz-
porzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. nale˝y
sk∏adaç w formie pisemnej w zamkni´tych kopertach  z napisem „Konkurs na re-
alizacj´ zadaƒ pomocy spo∏ecznej” w siedzibie Urz´du Miejskiego w Biurze Obs∏ugi
LudnoÊci (niski parter) w terminie podanym w og∏oszeniu.

§ 5
W celu przeprowadzenia konkursu powo∏uje si´ komisj´ konkursowà zwanà dalej
„komisjà”.

§ 6
1. Imienny sk∏ad komisji oraz jego przewodniczàcego i sekretarza powo∏uje Bur-

mistrz Miasta Kwidzyna.
2. Komisja rozpatrzy oferty w ciàgu 21 dni liczàc od terminu okreÊlonego dla ich

z∏o˝enia.

§ 7
1. Cz∏onek komisji konkursowej podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w komisji, gdy

oferentem jest:
1) jego ma∏˝onek lub krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba zwiàzana z nim z tytu∏u przysposobienia opieki lub kurateli,
3) osoba pozostajàca wobec niego w stosunku nadrz´dnoÊci s∏u˝bowej, 
4) osoba, której ma∏˝onek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia

albo osoba zwiàzana z nià z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli
pozostaje wobec niego w stosunku nadrz´dnoÊci s∏u˝bowej.

2. Udzielajàcy zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje wy∏àczenia
i powo∏uje nowego cz∏onka komisji konkursowej.

§ 8
Pracà komisji kieruje jej przewodniczàcy, który w sprawach nie uregulowanych re-
gulaminem ustala zasady post´powania organizacyjnego.

§ 9
Prace komisji mogà byç prowadzone, je˝eli w posiedzeniu bierze udzia∏ co naj-
mniej czterech jej cz∏onków.

§ 10
1. Konkurs ofert rozpoczyna si´ w miejscu i terminie wskazanym w og∏oszeniu

i trwa do czasu rozstrzygni´cia.
2. Konkurs umarza si´, je˝eli post´powanie konkursowe nie zostanie zakoƒczone

wy∏onieniem oferty.
3. W razie gdy do post´powania konkursowego zg∏oszona zosta∏a tylko jedna oferta,

udzielajàcy zamówienia mo˝e przyjàç t´ ofert´, je˝eli komisja konkursowa
stwierdzi, ˝e spe∏nia ona wymagania, okreÊlone regulaminem.

4. W przypadku okreÊlonym w ust. 2 udzielajàcy zamówienia dokonuje niezw∏ocznie
ponownego og∏oszenia konkursu.

§ 11
1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczàcych realizacji zadania uwzgl´dnia si´ w szcze-

gólnoÊci:
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1) znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów,
2) ocen´ mo˝liwoÊci realizacji zadania przez podmiot, przy uwzgl´dnieniu

podanych informacji,
3) innowacyjnoÊç proponowanych rozwiàzaƒ,
4) ocen´ przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,

w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, oraz udzia∏ rzeczo-
wych, kadrowych i finansowych Êrodków w∏asnych,

5) analiz´ i ocen´ wykonania zadaƒ zleconych podmiotowi w okresie po-
przednim, z uwzgl´dnieniem rzetelnoÊci i terminowoÊci ich realizacji
oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel Êrodków,

6) wysokoÊç Êrodków publicznych, które sà przeznaczone na realizacj´ zadania. 
2. Komisja mo˝e uzale˝niç rozpatrzenie oferty od z∏o˝enia, w okreÊlonym przez

siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dost´pnych podmiotowi.

§ 12
1. Komisja obraduje na posiedzeniach, z których sporzàdza si´ protoko∏y.
2. Posiedzenie, na którym dokonuje si´ otwarcia ofert odbywa si´ z udzia∏em oferen-

tów. Cz∏onkowie Komisji dokonujà otwarcia kopert z ofertami, które wp∏yn´∏y
w ustalonym terminie.

3. Posiedzenie, na którym odbywa si´ ocena formalna ofert odbywa si´ na posie-
dzeniu zamkni´tym bez udzia∏u oferentów. Cz∏onkowie Komisji dokonujà oceny
ofert pod wzgl´dem formalno-prawnym poprzez wype∏nienie kart oceny formalnej,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do Regulaminu.

4. Posiedzenie, na którym odbywa si´ ocena merytoryczna ofert odbywa si´ na po-
siedzeniu zamkni´tym bez udzia∏u oferentów. Posiedzenie sk∏ada si´ z nast´pu-
jàcych czynnoÊci:

a) cz∏onkowie komisji dokonujà oceny merytorycznej ofert, poprzez wy-
pe∏nienie kart oceny, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do Re-
gulaminu. Ostateczna ocena oferty wynika ze Êredniej arytmetycznej
indywidualnych ocen cz∏onków Komisji,

b) przyznanie dotacji. Cz∏onkowie Komisji dokonujà wyboru ofert z ofert,
które uzyska∏y minimum 60 punktów,

c) sporzàdzenie listy oferentów, którym przyznano dotacj´ na realizacj´ za-
dania publicznego.

§ 13
Przewodniczàcy komisji przeka˝e niezw∏ocznie protokó∏ komisji wraz z dokumentacjà
konkursu Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

§ 14
Komisja niezw∏ocznie zawiadamia oferentów o zakoƒczeniu konkursu i jego wyniku
na piÊmie.

§ 15
1. W toku post´powania konkursowego, jednak˝e przed rozstrzygni´ciem konkursu,

oferent mo˝e z∏o˝yç do komisji konkursowej umotywowanà skarg´.
2. Do czasu rozpatrzenia skargi post´powanie konkursowe zostaje zawieszone.
3. Komisja konkursowa rozpatruje skarg´ w ciàgu 3 dni od daty jej z∏o˝enia.
4. O wniesieniu i rozstrzygni´ciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej

niezw∏ocznie informuje pozosta∏ych oferentów i udzielajàcego zamówienia.
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§ 16
1. Oferent mo˝e z∏o˝yç do Burmistrza Miasta umotywowany protest dotyczàcy

rozstrzygni´cia konkursu w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w § 14.

2. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
3. Po wniesieniu protestu Burmistrz Miasta, a˝ do jego rozstrzygni´cia, nie mo˝e

zawrzeç umowy.
4. Burmistrz Miasta rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóêniej w ciàgu 7 dni od

daty jego z∏o˝enia.
5. O wniesieniu i rozstrzygni´ciu protestu udzielajàcy zamówienia niezw∏ocznie in-

formuje w formie pisemnej pozosta∏ych oferentów.
6. W przypadku uwzgl´dnienia protestu Burmistrz Miasta powtarza konkurs.

§ 17
Burmistrz Miasta zobowiàzany jest zawrzeç umow´ zgodnà z wybranà przez komisj´
konkursowà ofertà w terminie 14 dni od dnia rozstrzygni´cia konkursu ofert.
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PROGRAM WSPÓ¸PRACY GMINY CIESZYN 
Z ORGANIZACJAMI POZARZÑDOWYMI 

I INNYMI PODMIOTAMI 
W ZAKRESIE DZIA¸ALNOÂCI PO˚YTKU PUBLICZNEGO 

NA ROK 2004

CEL STRATEGICZNY
Celem Programu jest efektywna i skuteczna realizacja przez Gmin´ Cieszyn zadaƒ
publicznych we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi i podmiotami dzia∏a-
jàcymi w zakresie po˝ytku publicznego.

OGÓLNE ZASADY WSPÓ¸PRACY
Wspó∏praca Gminy Cieszyn z organizacjami pozarzàdowymi i podmiotami dzia∏a-
jàcymi w zakresie po˝ytku publicznego odbywa si´ na zasadach okreÊlonych
w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96
z 2003 r. poz. 873).

OBSZARY DZIA¸ANIA I CELE SZCZEGÓ¸OWE
A. pomoc spo∏eczna i dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych;

Koordynacja: Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Cel szczegó∏owy 1. Wsparcie dla osób potrzebujàcych.
Dzia∏anie 1.1. Materialna i niematerialna (w formie us∏ug) pomoc bezpoÊrednia
dla osób potrzebujàcych.
Dzia∏anie 1.2. Prowadzenie dzia∏aƒ w zakresie przeciwdzia∏ania wykluczeniu
spo∏ecznemu.
Cel szczegó∏owy 2. Dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych.
Dzia∏anie 2.1. Integracja spo∏eczna osób niepe∏nosprawnych.
Cel szczegó∏owy 3. Wspó∏praca w celu koordynacji dzia∏aƒ w obszarze polityki
i integracji spo∏ecznej na terenie Cieszyna.
Dzia∏anie 3.1. Utworzenie zespo∏u doradczo - inicjatywnego ds. koordynacji
polityki spo∏ecznej na terenie Gminy Cieszyn i pozyskiwania dodatkowych
Êrodków na realizacj´ zadaƒ z obszaru pomocy spo∏ecznej, z udzia∏em przed-
stawicieli MOPS, PUP w Cieszynie oraz organizacji pozarzàdowych i innych
podmiotów dzia∏ajàcych w zakresie po˝ytku publicznego.
Cel szczegó∏owy 4. Wymiana informacji o planowanych kierunkach dzia∏alnoÊci
w celu zharmonizowania tych kierunków.
Dzia∏anie 4.1. Organizacja cyklicznych spotkaƒ informacyjno - konsultacyjnych
z udzia∏em przedstawicieli MOPS oraz organizacji pozarzàdowych i innych
podmiotów dzia∏ajàcych w zakresie po˝ytku publicznego.

B.  ochrona Êrodowiska;
Koordynacja: Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa
Cel szczegó∏owy 1. Wysoka ÊwiadomoÊç ekologiczna mieszkaƒców Cieszyna.
Dzia∏anie 1.1. Popularyzacja zachowaƒ proekologicznych.
Dzia∏anie 1.2. Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Cieszyna.
Cel szczegó∏owy 2. Ochrona i wzrost ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej
na obszarze Cieszyna.
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Dzia∏anie 2.1. Zwi´kszanie lesistoÊci, powierzchni zadrzewionych i powierzchni
zagospodarowanych terenów zielonych.
Dzia∏anie 2.2. BezpoÊrednia ochrona zwierzàt i roÊlin.
Dzia∏anie 2.3. BezpoÊrednia ochrona Êrodowiska przyrodniczego.

C. ochrona i promocja zdrowia;
Koordynacja: Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa
Cel szczegó∏owy 1. Poprawa stanu zdrowia i zwiàzanej z nim jakoÊci ˝ycia.
Dzia∏anie 1.1. Promocja zdrowia - dzia∏ania adresowane do ludzi zdrowych,
s∏u˝àce utrwalaniu stylu ˝ycia sprzyjajàcego zdrowiu i zwi´kszeniu ÊwiadomoÊci
zdrowotnej.
Dzia∏anie 1.2. Profilaktyka zdrowotna - dzia∏ania adresowane do ludzi zdro-
wych z ukierunkowaniem na grupy podwy˝szonego ryzyka najcz´Êciej wyst´pu-
jàcych chorób.
Dzia∏anie 1.3. Wyrównywanie szans - dzia∏ania adresowane do osób dotkni´tych
chorobà.

D. promocja miasta;
Koordynacja: Biuro Promocji i Informacji
Cel szczegó∏owy 1. Promocja Miasta poprzez promowanie dzia∏alnoÊci organizacji
pozarzàdowych 
Dzia∏anie 1.1. Promocja dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ w WiadomoÊciach Ratuszowych
oraz na stronie www.cieszyn.pl
Dzia∏anie 1.2. Wspieranie organizacji pozarzàdowych materia∏ami promocyjnymi
wydanymi przez Miasto, podczas uczestniczenia w wydarzeniach stwarzajàcych
okazj´ do promocji Cieszyna. 

E. edukacja i oÊwiata;
Koordynacja: Wydzia∏ Edukacji i Kultury
Cel szczegó∏owy 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y
Dzia∏anie 1.1. Organizacja zaj´ç i opieki dla uczniów niepe∏nosprawnych, ma-
jàcych problemy w nauce, pochodzàcych z rodzin dysfunkcyjnych.
Dzia∏anie 1.2. Organizowanie czasu wolnego dzieci i m∏odzie˝y ze szczególnym
uwzgl´dnieniem grup zagro˝onych.
Cel szczegó∏owy 2. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i m∏odzie˝y
Dzia∏anie 2.1. Organizacja mi´dzyszkolnych przeglàdów i konkursów.
Dzia∏anie 2.2. Realizacja projektów uzupe∏niajàcych prac´ szko∏y, zw∏aszcza
w dziedzinach edukacji regionalnej, nauki j´zyków obcych oraz korzystania
z nowoczesnych technologii.

F.   krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m∏odzie˝y;
Koordynacja: Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji, Wydzia∏ Edukacji i Kultury
Cel szczegó∏owy 1. Organizacja czasu wolnego dzieci i m∏odzie˝y, w tym w czasie
ferii zimowych i wakacji letnich
Dzia∏anie 1.1. Organizacja kolonii i pó∏kolonii, wycieczek i obozów oraz zaj´ç
i warsztatów zainteresowaƒ (Wydzia∏ EK).
Dzia∏anie 1.2. Zapewnienie oferty czynnego wypoczynku dla dzieci i m∏odzie˝y
w trakcie ferii zimowych i letnich wakacji (MOSiR).
Cel szczegó∏owy 2. Upowszechnianie turystyki w Êrodowisku dzieci i m∏odzie˝y
oraz doros∏ych mieszkaƒców Cieszyna
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Dzia∏anie 2.1. Realizacja kalendarza imprez turystycznych (MOSiR).
Dzia∏anie 2.2. Organizacja konkursów, turniejów wiedzy krajoznawczo-tury-
stycznej (MOSiR).
Dzia∏anie 2.3. Szkolenie i doskonalenie kadry programowej (MOSiR).

G. kultura i sztuka;
Koordynacja: Wydzia∏ Edukacji i Kultury
Cel szczegó∏owy 1. Tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.
Dzia∏anie 1.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historii Âlàska Cieszyƒskiego.
Dzia∏anie 1.2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztuk´.
Dzia∏anie 1.3. Promocja osiàgni´ç lokalnych twórców.
Dzia∏anie 1.4. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
Dzia∏anie 1.5. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkaƒców Cieszyna.

H. kultura fizyczna i sport;
Koordynacja: Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji
Cel szczegó∏owy 1. Rozwijanie ró˝nych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie
sportowe dzieci i m∏odzie˝y
Dzia∏anie 1.1. Stworzenie systemu szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu.
Dzia∏anie 1.2. Promocja wÊród dzieci i m∏odzie˝y aktywnoÊci ruchowej dla za-
chowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Cel szczegó∏owy 2. Propagowanie
i utrwalanie masowej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.
Dzia∏anie 2.1. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
w tym imprez dla osób niepe∏nosprawnych.
Dzia∏anie 2.2. Realizacja systemu rozgrywek mi´dzyszkolnych na zasadach
wspó∏zawodnictwa sportowego poprzez organizacj´ zawodów sportowych dla
szkó∏ podstawowych oraz gimnazjalnych w ró˝nych dyscyplinach sportowych.

I.   porzàdek i bezpieczeƒstwo publiczne oraz przeciwdzia∏anie patologiom spo∏ecznym;
Koordynacja: Stra˝ Miejska
Cel szczegó∏owy 1. Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa
Dzia∏anie 1.1. Dzia∏ania prewencyjno-wychowawcze w zakresie bezpieczeƒstwa
publicznego i przeciwdzia∏ania patologiom spo∏ecznym.

J.  dzia∏alnoÊç wspomagajàca szkoleniowo lub informacyjnie organizacje pozarzà-
dowe oraz inne podmioty dzia∏ajàce w zakresie po˝ytku publicznego;
Cel szczegó∏owy 1. Pomoc informacyjna oraz szkoleniowa dla organizacji po-
zarzàdowych oraz innych podmiotów dzia∏ajàcych w zakresie po˝ytku publicznego.
Dzia∏anie 1.1. Wspieranie organizacji pozarzàdowych oraz innych podmiotów
dzia∏ajàcych w zakresie po˝ytku publicznego poprzez: 
• pomoc informacyjnà (przekazywanie informacji nt. dost´pnych funduszy

pochodzàcych spoza bud˝etu Gminy Cieszyn, informacji o zmianach
w prawie, itp.); 

• pomoc w uzyskiwaniu Êrodków spoza bud˝etu Gminy Cieszyn (pomoc
w wype∏nieniu wniosków o Êrodki, rekomendacje dla organizacji wnio-
skujàcych, itp.); 

• wsparcie w tworzeniu partnerstw, w tym partnerstw mi´dzynarodowych. 
KRYTERIA UDZIA¸U W PROGRAMIE
W Programie mogà braç udzia∏:
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• nieb´dàce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, i niedzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposiadajàce osobowoÊci prawnej utwo-
rzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia; 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia∏ajàce na podstawie przepisów
o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe
obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego;

W Programie nie mogà braç udzia∏u:
• partie polityczne; 
• zwiàzki zawodowe i organizacje pracodawców; 
• samorzàdy zawodowe; 
• fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Paƒstwa lub jednostka

samorzàdu terytorialnego, chyba ˝e: 
• przepisy odr´bne stanowià inaczej, 
• majàtek tej fundacji nie jest w ca∏oÊci mieniem paƒstwowym, mieniem

komunalnym lub mieniem pochodzàcym z finansowania Êrodkami
publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub 

• fundacja prowadzi dzia∏alnoÊç statutowà w zakresie nauki, w szcze-
gólnoÊci na rzecz nauki;

• fundacje utworzone przez partie polityczne; 
• spó∏ki dzia∏ajàce na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

KWALIFIKOWALNE WYDATKI
W ramach dotacji udzielanych na zadania realizowane w ramach Programu do-
puszczalne sà nast´pujàce wydatki: 
• koszty personelu realizujàcego zadania (na podstawie umów o prac´, umów zleceƒ,

umów o dzie∏o, umów o Êwiadczenie us∏ug, itp.); 
• koszty pochodnych od wynagrodzeƒ; 
• koszty podró˝y i diet dla osób zatrudnionych przy realizacji zadaƒ; 
• koszty zakupu wyposa˝enia, materia∏ów i sprz´tów (nowych i u˝ywanych) oraz

us∏ug (transport, wynajem, t∏umaczenia, rozpowszechnianie informacji, przygo-
towanie i druk wydawnictw, przygotowanie wydawnictw elektronicznych, ubez-
pieczenia, powielanie materia∏ów, itp.); 

• koszty zakupu materia∏ów i us∏ug na potrzeby remontów i adaptacji; 
• koszty szkoleƒ i treningów; 
• koszty zakupu artyku∏ów konsumpcyjnych i dostaw; 
• koszty koordynacji i promocji projektu (koordynacja projektu, druk wydawnictw

promocyjnych, itp.); 
• koszty podatku od towarów i us∏ug; 
• koszty rzeczowe (wk∏ad rzeczowy w postaci nieruchomoÊci, sprz´tów, wyposa˝enia

i materia∏ów, pracy wolontariuszy, itp.); 
• koszty poÊrednie (koszty mediów poniesione na realizacj´ zadaƒ, koszty czynszu, itp.)

przy czym ˝adne wydatki nie mogà przekraczaç wysokoÊci zwykle ponoszonych
przez organizacje i podmioty realizujàce dzia∏ania, zaÊ stawki nie mogà przekraczaç
powszechnie obowiàzujàcych na rynku.

Wydatki nie kwalifikujàce si´ do dofinansowania:
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• rezerwy na pokrycie przysz∏ych strat i d∏ugów; 
• odsetki od kredytów i po˝yczek; 
• zakup gruntu lub budynków.

ZLECANIE REALIZACJI ZADA¡ ORGANIZACJOM I PODMIOTOM BIORÑCYM
UDZIA¸ W PROGRAMIE
Gmina mo˝e zlecaç organizacjom pozarzàdowym i innym podmiotom dzia∏ajàcym
w zakresie po˝ytku publicznego realizacj´ zadaƒ publicznych, zgodnie z art. 11
ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
Zlecanie realizacji zadaƒ mo˝e mieç form´:
1. wspierania organizacji i podmiotów w realizacji zadaƒ

lub 
2. powierzania organizacjom i podmiotom realizacji zadaƒ.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, organizacje i podmioty realizujàce zadania
muszà zapewniç wk∏ad w∏asny w wysokoÊci co najmniej 25%, przy czym wk∏ad ten
mo˝e byç wk∏adem rzeczowym.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, jednostka zlecajàca zadanie musi pokryç
koszt jego realizacji w 100%.
Zlecanie realizacji zadaƒ odbywa si´ w trybie okreÊlonym w art. 11-19 ustawy
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie z uwzgl´dnieniem art. 17 ustawy
z dn. 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie.
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Uchwa∏a Nr BRM –0150/XIV/90/2003
Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 30 paêdziernika 2003r.

w sprawie: zasad wspó∏pracy Miasta Radlin z organizacjami pozarzàdowymi

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. nr 96 poz.873 ) i art.18 ust.1, ust.2 pkt
12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzàdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142
poz.1591 z póêniejszymi zmianami) oraz art.23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.874 )

Rada Miejska w Radlinie uchwala, co nast´puje:

§ 1. 
Przyjmuje si´ zasady wspó∏pracy Miasta Radlin z organizacjami pozarzàdowymi
dzia∏ajàcymi na terenie Miasta Radlin okreÊlone w za∏àczniku: „Radliƒska Karta Wspó∏-
pracy z Organizacjami Pozarzàdowymi” stanowiàcym integralnà cz´Êç uchwa∏y.

§ 2. 
Traci moc uchwa∏a Uchwa∏a NrXIV/128/99 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia
30.09.1999r. w sprawie: trybu post´powania o udzielenie dotacji, sposobu jej roz-
liczania oraz sposobu kontroli prawid∏owego wykorzystania otrzymanej dotacji jako
zadania zleconego.

§ 3. 
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Radlina.

§ 4. 
1. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004r.
2. Uchwa∏a podlega og∏oszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach og∏oszeƒ

w miejscach publicznych i podanie jej treÊci w lokalnej prasie. 
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Za∏àcznik do
Uchwa∏y Rady Miejskiej w Radlinie

Nr BRM –0150/XIV/91/2003
z dnia 30 paêdziernika 2003r. 

Plan wspó∏pracy Miasta Radlin 
z organizacjami pozarzàdowymi na rok 2004

I. Wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi w zakresie form pracy, które realizowane
by∏y w latach poprzednich:

1. Powo∏anie Kapitu∏y Wyró˝nienia „QUALITY” wraz z okreÊleniem
dziedzin obj´tych wyró˝nieniem oraz Regulaminu jej przyznawania.

2. Wspó∏organizowanie razem z organizacjami pozarzàdowymi niektórych
imprez i zadaƒ realizowanych w latach poprzednich, w tym:
1) organizacja wypoczynku w ramach „AKCJA ZIMA 2004”,
2) organizacja turniejów, zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych

razem z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, w tym m.in.: zimowe
turniejów pi∏ki no˝nej w ró˝nych kategoriach wiekowych, zawody
w´dkarskie „M∏ode Talenty”, „Zawody o Puchar Burmistrza Radlina”,
turnieje szermiercze dla dzieci, cykl rozgrywek skata sportowego),

3) w ramach pomocy spo∏ecznej: 
a) organizacja czasu wolnego osobom niepe∏nosprawnym,
b) zapobieganie wykluczeniu spo∏ecznemu, poradnictwo obywatelskie,
c) wsparcie osób d∏ugotrwale bezrobotnych.

4) rozwój ruchu Êpiewaczego na terenie Radlina.
II. Zlecanie niektórych zadaƒ publicznych do realizacji przez organizacje pozarzà-

dowe wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacj´:
1. sportowe szkolenie dzieci i m∏odzie˝y w dyscyplinach: p∏ywanie, siat-

kówka m´˝czyzn, gimnastyka sportowa m´˝czyzn, szermierka i pi∏ka no˝na,
2. organizacja imprezy „DO˚YNKI”,
3. turystyka rowerowa (Maraton Soko∏a, Rajd „Âwi´to rowerów”, szlaki

rowerowe – utrzymanie),
4. ogólnopolski turniej siatkówki pla˝owej (Grand Prix), turnieje regionalne,
5. Dni Promocji Zdrowia,
6. organizacja Pó∏kolonii Letnich dla wychowanków Âwietlicy Ârodowiskowej,
7. przygotowanie posi∏ków dla najubo˝szych.

III. Wspó∏praca w zakresie informowania o dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych,
organizowania szkoleƒ i spotkaƒ majàcych na celu popraw´ efektywnoÊci
funkcjonowania organizacji pozarzàdowych:
1. sesja Rady Miejskiej w Radlinie poÊwi´cona dzia∏alnoÊci organizacji

pozarzàdowych w Radlinie – do koƒca kwietnia 2004r.,
2. kwartalne spotkania Komisji ds. Spo∏ecznych z organizacjami pozarzàdowymi,
3. prezentacja dorobku organizacji w ramach „Tygodnia Organizacji Poza-

rzàdowych” – paêdziernik 2004r. – fina∏: Wr´czenie Wyró˝nieƒ „QUALITY”,
4. udzia∏ przedstawicieli Rady Miejskiej i Urz´du Miasta Radlin w zebraniach

organizacyjnych (wyborczych, sprawozdawczo-wyborczych) organizacji
pozarzàdowych,

5. szkolenie nt. procedury ubiegania si´ o dotacj´ – styczeƒ 2004r.
6. szkolenie na temat problematyki pozyskiwania Êrodków pozabud˝etowych

– luty 2004r.,
7. szkolenie nt. roli organizacji pozarzàdowych w tworzeniu spo∏eczeƒstwa

obywatelskiego.
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Za∏àcznik do 
Uchwa∏y Rady Miejskiej w Radlinie

Nr BRM – 0150/XIV/90/2003
z dnia 30 paêdziernika 2003r.

RADLI¡SKA KARTA WSPÓ¸PRACY 
Z ORGANIZACJAMI POZARZÑDOWYMI.

§ 1. 
Postanowienia wst´pne
1. Wszelkie wspólne przedsi´wzi´cia Miasta Radlin i organizacji pozarzàdowych

podejmowane b´dà na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
2. Podstawowym kryterium decydujàcym o podj´ciu wspó∏pracy jest prowadzenie

przez organizacje pozarzàdowe dzia∏alnoÊci na rzecz Miasta i jego mieszkaƒców.
3. Miasto Radlin stworzy warunki do obj´cia wspó∏pracà mo˝liwie najszerszych

obszarów aktywnoÊci spo∏ecznej.
4. Rada Miejska w Radlinie przyjmuje, ˝e niektóre zadania publiczne zaspakaja-

jàce potrzeby  mieszkaƒców Miasta mogà byç realizowane przy wspó∏pracy z or-
ganizacjami pozarzàdowymi. 

5. Partnerami Miasta we wspó∏pracy mogà byç wy∏àcznie organizacje pozarzàdo-
we i inne podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego okreÊlone
w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z 2003r.) zwanej dalej „Ustawà”.

6. Wspó∏praca Miasta Radlin z organizacjami pozarzàdowymi stwarza warunki:
1) rozwoju aktywnoÊci obywatelskiej mieszkaƒców Miasta,
2) umacniania w nich odpowiedzialnoÊci za swoje Êrodowisko lokalne –

„Ma∏à Ojczyzn´”,
3) wspierania organizacji pozarzàdowych, tworzenia wi´zi spo∏ecznych

i budowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
4) efektywnego zaspakajania potrzeb ró˝nych grup spo∏ecznych,
5) wspó∏pracy z obywatelami realizowanej na zasadach partnerskich.

7. W celu realizacji zadaƒ publicznych przez organizacje pozarzàdowe, organizacje
te b´dà otrzymywa∏y pomoc, w tym dofinansowanie realizacji zadaƒ im zleco-
nych po spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych w Ustawie.

8. Rada Miejska, uchwalajàc coroczny bud˝et, b´dzie zapewniaç w nim Êrodki na
realizacj´ zadaƒ publicznych przez organizacje pozarzàdowe i wska˝e priorytety
mo˝liwe do realizacji.

9. Miasto Radlin i organizacje pozarzàdowe wspó∏pracowaç b´dà g∏ównie w takich
dziedzinach jak:

1) pomoc spo∏eczna, ochrona zdrowia, przeciwdzia∏anie patologiom spo-
∏ecznym, dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych,  

2) edukacja, oÊwiata i wychowanie,
3) piel´gnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych, rozwoju

ÊwiadomoÊci obywatelskiej,
4) kultura i sztuka,
5) kultura fizyczna i sport,
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6) wspieranie i umacnianie idei samorzàdowej i demokracji lokalnej,
7) ekologia i ochrona Êrodowiska, 
8) rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsi´biorczoÊci.
9) ratownictwo, ochrona ˝ycia i mienia,

§ 2. 
Podmioty realizujàce wspó∏prac´ i ich zadania.
1. Rada Miejska i jej Komisje.

1) powo∏anie Zespo∏u Konsultacyjnego ds. Wspó∏pracy z Organizacjami Po-
zarzàdowymi zwanego dalej Zespo∏em,

2) okreÊlanie polityki spo∏ecznej i finansowej Miasta w zakresie podejmo-
wania decyzji o priorytetach dzia∏alnoÊci w sferze wspó∏pracy z organi-
zacjami pozarzàdowymi.

2. Burmistrz Radlina.
1) realizacja polityki spo∏ecznej i finansowej o której mowa w Ust.1 pkt.2,
2) podejmowanie decyzji o przyznaniu pomocy, w tym finansowej organi-

zacjom pozarzàdowym,
3) podejmowanie decyzji o zleceniu niektórych zadaƒ publicznych do re-

alizacji organizacjom pozarzàdowym,
4) okreÊlenie Wzoru „Karty Organizacji Pozarzàdowej”.

3. Zespó∏ Konsultacyjny ds. Wspó∏pracy z Organizacjami Pozarzàdowymi.
1) w sk∏ad Zespo∏u wchodzi:

a) dwóch cz∏onków desygnowanych przez Burmistrza Radlina ,
b) dwóch radnych Rady Miejskiej w Radlinie,
c) dwóch przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,

2) cz∏onkowie Zespo∏u wykonujà swój mandat nieodp∏atnie,
3) kadencja cz∏onków Zespo∏u trwa 4 lata i pokrywa si´ z kadencjà Rady

Miejskiej,
4) kadencja I Zespo∏u powo∏anego na podstawie niniejszej uchwa∏y koƒ-

czy si´ wraz z kadencjà Rady Miejskiej, w czasie której Zespó∏ powo∏ano,
5) do zasad organizacji Zespo∏u stosuje si´ odpowiednio zasady pracy ko-

misji Rady Miejskiej okreÊlone w Rozdz.II Statutu Miasta Radlin –
„Organizacja wewn´trzna Rady Miejskiej”,

6) pracami Zespo∏u kieruje Przewodniczàcy, który jest wybierany na
pierwszym posiedzeniu Zespo∏u, na którym dokonuje si´ równie˝ wy-
boru wiceprzewodniczàcego i sekretarza,

7) do zadaƒ Zespo∏u nale˝y w szczególnoÊci:
a) dokonywanie oceny realizacji wspó∏pracy Miasta z organizacjami

pozarzàdowymi oraz przedstawienie wniosków Burmistrzowi Radli-
na, Radzie Miejskiej oraz na Zebraniu Plenarnym Organizacji Poza-
rzàdowych przynajmniej  raz w roku,

b) wspó∏praca z Burmistrzem Radlina i Wydzia∏em EKS w zakresie
opiniowania wniosków  o wsparcie, w tym finansowe udzielane orga-
nizacjom pozarzàdowym,

c) przedk∏adanie do 30 lipca propozycji dotyczàcych zadaƒ priorytete-
towych Miasta oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadaƒ
publicznych przez organizacje pozarzàdowe,

d) wyra˝anie opinii w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji poza-
rzàdowych,

e) monitorowanie i doskonalenie wspó∏pracy pomi´dzy organami Miasta
Radlin a organizacjami pozarzàdowymi.
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4. Wydzia∏ Edukacji, Kultury i Sportu Urz´du Miasta Radlin.
1) koordynacja wspó∏pracy Miasta Radlin z organizacjami pozarzàdowymi.

5. Wydzia∏y i Referaty Urz´du Miasta Radlin oraz jednostki organizacyjne Miasta
Radlin.

1) bie˝àca wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi,
2) udzia∏ w opracowywaniu zadaƒ priorytetowych Miasta.

§ 3. 
Koordynacja wspó∏pracy Miasta Radlin z organizacjami pozarzàdowymi.
1. Funkcj´ koordynatora wspó∏pracy Miasta z organizacjami pozarzàdowymi pe∏ni

Wydzia∏ Edukacji, Kultury i Sportu Urz´du Miasta Radlin, zwany dalej Wydzia∏em EKS.
2. Na podstawie dokumentacji dotyczàcej wspó∏pracy Miasta z organizacjami po-

zarzàdowymi oraz Kart Organizacji Pozarzàdowych tworzy si´ bank danych
o organizacjach pozarzàdowych, prowadzony przez Wydzia∏ EKS. 

3. Do zadaƒ Wydzia∏u EKS nale˝y w szczególnoÊci:
1) organizacyjne przygotowanie dzia∏aƒ Miasta w zakresie wspó∏pracy

z organizacjami pozarzàdowymi, przedstawianie wniosków w tym za-
kresie Burmistrzowi Radlina i Radzie Miejskiej w Radlinie,

2) przygotowanie ocen inicjatyw wspierajàcych organizacje pozarzàdowe,
3) sta∏e monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiàzaƒ wspó∏pracy Mia-

sta z organizacjami pozarzàdowymi,
4) przedk∏adanie ka˝dego roku do 30 wrzeÊnia, propozycji dotyczàcych

zadaƒ priorytetowych oraz potrzeb finansowych w zakresie ich realizacji
przez organizacje na przysz∏y rok bud˝etowy,

5) realizowanie procedury udzielania pomocy organizacjom pozarzàdowym,
rozliczania pomocy i przygotowania sprawozdaƒ z zadaƒ zrealizowanych,

6) przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Radlinie corocznego
sprawozdania ze wspó∏pracy pomi´dzy Miastem a organizacjami pozarzàdo-
wymi, do 30 kwietnia roku nast´pujàcego po okresie sprawozdawczym. 

§ 4. 
Formy wspó∏pracy Miasta Radlin z organizacjami pozarzàdowymi.

Wspieranie przez Miasto organizacji pozarzàdowych obejmowaç b´dzie w szczegól-
noÊci:
1) promocj´ dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych oraz organizowanie konsul-

tacji i szkoleƒ majàcych na celu podniesienie sprawnoÊci ich funkcjonowania,
2) pomoc w nawiàzywaniu kontaktów i wspó∏pracy przez organizacje pozarzàdowe

w skali lokalnej, ogólnopolskiej i mi´dzynarodowej,
3) zlecanie niektórych zadaƒ publicznych do realizacji organizacjom pozarzàdowym,
4) organizowanie, przynajmniej raz w roku Sesji Rady Miejskiej poÊwi´conej orga-

nizacjom pozarzàdowym i wspó∏pracy z nimi,
5) pomoc w korzystaniu z lokalu z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç statutowà orga-

nizacji pozarzàdowych w ramach Centrum Organizacji Pozarzàdowych na
zasadach okreÊlonych przez Rad´ Miejskà w Radlinie,

6) udost´pniania lokalu komunalnego na spotkania organizacji pozarzàdowych,
7) pomoc w pozyskiwaniu zewn´trznych Êrodków finansowych,
8) zaciàganie opinii w sprawie aktów normatywnych dotyczàcych sfery dzia∏ania

organizacji pozarzàdowych,
9) podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie obj´tym wspó∏pracà.
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§ 5. 

Zadania Organizacji Pozarzàdowych.
1) Wspó∏pracujàce z Miastem organizacje pozarzàdowe przedstawiajà corocznie

do 15 marca sprawozdanie z dzia∏alnoÊci w zakresie obj´tym wspó∏pracà.
2) Informacje, o których mowa w ust.1 organizacje pozarzàdowe dostarczajà w

formie pisemnej lub elektronicznej do Urz´du Miasta Radlin.
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Projekt

Uchwa∏a........
RADY MIEJSKIEJ W GI˚YCKU

Z dnia..................

W sprawie wspó∏pracy Samorzàdu Gi˝yckiego 
z organizacjami pozarzàdowymi.

Na podstawie art. 4 ust.1pkt.22 Ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorzàdzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie art. 2, zgodnie z art.
69 ust. 4 pkt.1 lit. d) Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz. 594) oraz art. 4
w pkt.1-23 i art. 5 pkt.4, jako zadaƒ zleconych w rozumieniu art. 69 ust.4 pkt.1 lit. d)
oraz art. 71 ust.1 Ustawy o finansach publicznych.  

Rada Miejska w Gi˝ycku uchwala co nast´puje:

§1.
Przyjmuje si´ GI˚YCKÑ KART¢ WSPÓ¸PRACY MIASTA I ORGANIZACJI
POZARZÑDOWYCH, stanowiàcà za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y, w sprawie
wspó∏pracy samorzàdu gi˝yckiego z organizacjami pozarzàdowymi.

§2.
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Miasta.

§3.
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem.................................

§4.
Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w sposób miejscowo przyj´ty.
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Za∏àcznik
Do Uchwa∏y nr..............Rady Miejskiej

Gi˝ycka
z dnia.................................

GI˚YCKA KARTA WSPÓ¸PRACY MIASTA 
I ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Spo∏eczeƒstwo demokratyczne
nie mo˝e dobrze i skutecznie funkcjonowaç

Bez aktywnej dzia∏alnoÊci obywateli
zaspokajajàcych swoje potrzeby zgodnie ze swà wolà.

PREAMBU¸A
Rada Miejska w Gi˝ycku uznaje, i˝:
1. Celem funkcjonowania miasta jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkaƒców,
2. Istotnà cechà i podstawà sukcesu demokratycznie zorganizowanej spo∏ecznoÊci

lokalnej jest aktywnoÊç obywatelska mieszkaƒców,
3. Obywatelska dzia∏alnoÊç osób zrzeszonych w organizacjach pozarzàdowych

umacnia w nich ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za swoje otoczenie i wspólnot´
lokalnà,

4. Dobre funkcjonowanie organizacji pozarzàdowych sprzyja tworzeniu wi´zi spo-
∏ecznych i budowaniu tkanki spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,

5. Dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych pozwala na efektywniejsze zaspokajanie
potrzeb ró˝nych grup mieszkaƒców dzi´ki dobremu rozpoznaniu potrzeb i po-
dejmowaniu przedsi´wzi´ç nie obejmowanych przez struktury miasta,

6. Sprawne funkcjonowanie organizacji pozarzàdowych pozwala na istotne odcià-
˝enie sektora publicznego w realizacji niektórych zadaƒ,

7. Wspomaganie organizacji pozarzàdowych jest realizacjà konstytucyjnej zasady
pomocniczoÊci umacniajàcej uprawnienia obywateli i ich wspólnot,

8. Wszelka wspó∏praca z obywatelami musi realizowaç si´ na zasadach partnerskich.

Rozdzia∏ I

Kierunki polityki miasta wobec organizacji pozarzàdowych

§1.
1. Rada Miejska przyjmuje, ˝e realizacja zadaƒ Miasta powinna dokonywaç si´

równie˝ przez wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi, które w zwiàzku z tym
b´dà otrzymywa∏y na ich realizacj´ pomoc, w tym finansowà, z bud˝etu Miasta.

2. Wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi ma charakter priorytetowy i jest
sta∏ym elementem strategii rozwoju Miasta.

3. Strategicznym celem wspó∏pracy jest obj´cie nià mo˝liwie najszerszych obsza-
rów aktywnoÊci obywatelskiej w spo∏ecznoÊci lokalnej.
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§2.
1. Rada Miejska, uchwalajàc coroczny bud˝et zapewni w nim Êrodki na realizacj´

zadaƒ Miasta przez organizacje pozarzàdowe i wska˝e jednoczeÊnie priorytety
do wykonania przez te organizacje.

§3.
1. Miasto Gi˝ycko i organizacje pozarzàdowe wspó∏pracowaç b´dà g∏ównie w sferze

zadaƒ publicznych o których mowa w Ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie w art. 4 ust. 1 pkt.1 - 24.

§4.
1. Partnerami Miasta w programie wspó∏pracy mogà byç organizacje pozarzàdowe,

nie dzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku, realizujàce cele publiczne zwiàzane
z wykonaniem zadaƒ Miasta Gi˝ycka.

§5.
1. W celu zapewnienia lepszych warunków do funkcjonowania organizacji poza-

rzàdowych, dzia∏ajàcych na terenie Gi˝ycka, Rada Miejska i Burmistrz Miasta b´dà
wspieraç ich inicjatywy, zmierzajàce do umocnienia organizacji pozarzàdowych.

Rozdzia∏ II

Formy i zasady wspó∏pracy miasta z organizacjami pozarzàdowymi

§6.
1. Funkcj´ koordynatora wspó∏pracy Samorzàdu Miasta z organizacjami pozarzà-

dowymi pe∏ni Burmistrz Miasta Gi˝ycka, do którego winny byç kierowane
wszelkie sprawy dotyczàce organizacji pozarzàdowych.

2. Wnioski organizacji pozarzàdowych, wyra˝ajàcych gotowoÊç do realizacji zadaƒ Miasta,
umieszczone sà w banku danych o organizacjach pozarzàdowych, prowadzonych
przez Urzàd Miejski.

§7.
1. Rada Miejska powo∏uje Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy.
2. W sk∏ad zespo∏u wchodzà:

1) po 1 przedstawicielu z klubów radnych Rady Miejskiej,
2) 1 przedstawiciel, desygnowany przez Burmistrza Miasta Gi˝ycka,
3) 3 przedstawiciele organizacji pozarzàdowych.

3. Kadencja cz∏onków Zespo∏u, którzy sà przedstawicielami Rady Miejskiej i Bur-
mistrza Miasta trwa 4 lata i pokrywa si´ z kadencjà Rady Miejskiej. Kadencja
przedstawicieli organizacji pozarzàdowych trwa 2 lata.

4. Cz∏onkowie Zespo∏u wykonujà swój mandat nieodp∏atnie.
5. Pracami Zespo∏u kieruje Przewodniczàcy, który jest wybierany na pierwszym

posiedzeniu Zespo∏u Konsultacyjno-Opiniujàcego, na którym to równie˝ doko-
nuje si´ wyboru wiceprzewodniczàcego oraz sekretarza.

6. Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy mo˝e zapraszaç na swoje posiedzenia mi´dzy
innymi:

a) przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych,
b) przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,
c) ekspertów.
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7. Do 30 wrzeÊnia ka˝dego roku organizacje pozarzàdowe na Spotkaniu Plenarnym
o charakterze informacyjno –„ sprawozdawczym przedstawiajà wyniki swojej pracy.

§8.
1. Do zadaƒ Zespo∏u Konsultacyjno-Opiniujàcego nale˝y:

1) dokonywanie oceny realizacji polityki Miasta Gi˝ycka wobec organizacji
pozarzàdowych zawartych w Gi˝yckiej Karcie Wspó∏pracy Miasta i Or-
ganizacji Pozarzàdowych i przedstawienie jej wraz z wnioskami Burmi-
strzowi i Radzie Miejskiej na Plenarnym Spotkaniu Organizacji Poza-
rzàdowych,

2) dokonywanie oceny inicjatyw wspierajàcych organizacje pozarzàdowe,
3) wspó∏praca z Burmistrzem oraz Radà Miejskà w zakresie opiniowania

wniosków o dofinansowanie dzia∏alnoÊci statutowej organizacji poza-
rzàdowych lub udzielania innych form pomocy, o której mowa w §9 oraz
rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw przekazywanych przez Rad´
Miejskà lub Burmistrza Miasta Gi˝ycka,

4) sta∏e monitorowanie oraz doskonalenie realizacji wspó∏pracy Samorzàdu
Miasta z organizacjami pozarzàdowymi,

5) przedk∏adanie do 30 wrzeÊnia propozycji dotyczàcych priorytetów oraz
potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadaƒ Miasta przez organizacje
pozarzàdowe na przysz∏y rok bud˝etowy,

6) sta∏e kreowanie koncepcji wspó∏pracy mi´dzy Miastem a organizacjami
pozarzàdowymi,

7) wyra˝anie opinii i stanowisk w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji
pozarzàdowych.

§9.
1. Miasto udziela organizacjom pozarzàdowym pomocy w ró˝nych formach,

a w szczególnoÊci w postaci:
1) wsparcia finansowego,
2) pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç statutowà

organizacji pozarzàdowej na preferencyjnych zasadach okreÊlonych
przez Rad´ Miejskà w Gi˝ycku

3) bezp∏atnego udost´pniania bazy lokalowej i technicznej na spotkania
organizacji i spotkania otwarte,

4) wspó∏pracy w pozyskiwaniu Êrodków finansowych z innych êróde∏ –„ re-
komendacji dla organizacji pozosta∏ych,

5) organizowania konsultacji i szkoleƒ, celem podniesienia sprawnoÊci
funkcjonowania organizacji pozarzàdowych,

6) promocji dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych, zw∏aszcza w Êrodkach
masowego przekazu,

7) pomocy w nawiàzaniu kontaktów i wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych
w skali lokalnej, ogólnopolskiej i mi´dzynarodowej.

§10.
1. Miasto przekazujàc organizacji pozarzàdowej do realizacji zadanie w∏asne,

przekazuje na ten cel Êrodki finansowe.
2. Przekazanie dotacji na realizacj´ danego zadania odbywa si´ na mocy porozu-

mienia, zawartego pomi´dzy Burmistrzem Miasta a organizacjà pozarzàdowà,
przejmujàcà jego wykonanie.

3. Przekazanie Êrodków publicznych w innej formie ni˝ dotacja odbywa si´ zgodnie
z procedurami okreÊlonymi w Ustawie o zamówieniach publicznych.
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4. Ârodki finansowe na zadania przekazane przez Miasto do realizacji organiza-
cjom pozarzàdowym pochodziç muszà ze Êrodków uchwalanych przez Rad´
Miejskà co roku w bud˝ecie Miasta.

5. Przydzielenie pomocy finansowej organizacjom pozarzàdowym winno byç zaopi-
niowane przez Komisj´ Finansów i Bud˝etu Gi˝ycka (z wyjàtkiem Ma∏ych Dotacji).

Rozdzia∏ III

Regulamin przyznawania Êrodków finansowych 
organizacjom pozarzàdowym

§11.
1. Pomoc finansowa organizacjom pozarzàdowym przyznawana jest przez

Burmistrza Miasta Gi˝ycka.
2. Pomoc finansowa z bud˝etu Miasta Gi˝ycka mo˝e byç przyznana organizacji

pozarzàdowej – podmiotowi posiadajàcemu osobowoÊç prawnà, nie zaliczonemu
do sektora finansów publicznych i nie dzia∏ajàcemu w celu osiàgni´cia zysku, na
cele publiczne zwiàzane z realizacjà zadaƒ Miasta Gi˝ycka.

3. Przewiduje si´ nast´pujàce formy finansowania dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych:
1) ma∏e dotacje,
2) granty,
3) kontrakty,
4) grant suplementarny (do 1000 z∏),
5) umowa przedwst´pna,
6) nagroda.

4. Ta sama organizacja mo˝e ubiegaç si´ równoczeÊnie o ró˝ne formy finansowania
zawarte w §11. pkt.3 ppkt.1 – 6.

5. Wsparcie finansowe nie b´dzie udzielane:
- na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

6. Organizacje pozarzàdowe, ubiegajàce si´ o przyznanie Êrodków finansowych,
zobowiàzane sà do z∏o˝enia Burmistrzowi nast´pujàcych dokumentów:

1) wniosku na obowiàzujàcym formularzu,
2) opisu projektu,
3) ca∏kowitego bud˝etu projektu z uwzgl´dnieniem wk∏adu Miasta,
4) dokumentów okreÊlajàcych osobowoÊç prawnà - aktualnego odpisu

z rejestru KRS i aktualnego statutu,
5) zobowiàzanie przyj´cia odpowiedzialnoÊci merytorycznej ze strony

osoby prowadzàcej projekt oraz wykazanie mo˝liwoÊci pozyskania
przez organizacj´ pozarzàdowà pozosta∏ej cz´Êci kosztów niezb´dnych
na realizacj´ projektu,

6) ewentualnie inne dokumenty dotyczàce wniosku (np. referencje).
7. Procedura rozliczenia przekazanych przez Miasto Êrodków finansowych organizacji

pozarzàdowej przedstawia si´ nastepujàco:
1) po zakoƒczeniu projektu wnioskodawca, który otrzyma∏ dotacj´, zobo-

wiàzany jest do z∏o˝enia nast´pujàcych dokumentów:
a) sprawozdania merytorycznego, oceny efektów projektu i opisu mo˝-

liwoÊci jego kontynuacji,
b) ca∏kowitego rozliczenia finansowego projektu (nie tylko Êrodków

uzyskanych od Miasta).
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2) brak rozliczenia w ustalonym umowà terminie lub Êwiadome podanie
nieprawdziwych danych pozbawia danà organizacj´ mo˝liwoÊci otrzy-
mania dofinansowania z bud˝etu Miasta przez okres najbli˝szych 3 lat.

3) ubieganie si´ przez organizacj´ o dofinansowanie tego samego przed-
si´wzi´cia jednoczeÊnie ze Êrodków kilku jednostek wewn´trznych
Urz´du Miejskiego pozbawia danà organizacj´ mo˝liwoÊci otrzymania
dofinansowania z bud˝etu Miasta przez okres najbli˝szych 3 lat.8.
Wnioskodawca jest zobowiàzany do zamieszczenia we wszystkich materia∏ach
informacyjnych zapisu o dofinansowaniu programu przez Miasto Gi˝ycko.

§12.
Ma∏e Dotacje
1. Przez Ma∏e Dotacje nale˝y rozumieç mo˝liwoÊç dofinansowania przez Burmistrza

Miasta dzia∏alnoÊci statutowej organizacji pozarzàdowych lub realizowanych
przez nie niewielkich doraênych przedsi´wzi´ç, wa˝nych dla Miasta Gi˝ycka, dla
których wykonania brakuje kwoty równej Ma∏ej Dotacji, o ile przedsi´wzi´cia te
pokrywajà si´ z zakresem zadaƒ realizowanych przez Miasto.

2. Ma∏a Dotacja jest przekazywana w oparciu o uproszczonà procedur´, która
przedstawia si´ nast´pujàco:

1) organizacja pozarzàdowa, ubiegajàca si´ o wsparcie finansowe z bud˝etu
Miasta Gi˝ycka, sk∏ada wniosek do Burmistrza Miasta,

2) Przedstawiciel Burmistrza sprawdza wniosek pod wzgl´dem formalnym
i podejmuje decyzj´ w sprawie przyznania dotacji w ciàgu 21 dni od daty
otrzymania wniosku i po jego akceptacji przygotowuje umow´ na realizacj´
zadania,

3) Umowa o której mowa w pkt.2, podpisana przez upowa˝nionych przed-
stawicieli wnioskodawcy i Burmistrza Miasta, okreÊlaç b´dzie w szcze-
gólnoÊci:
a) cel i sposób realizacji zadaƒ do wykonania których wnioskodawca si´

zobowiàzuje,
b) form´ i terminy przekazania organizacji Êrodków finansowych,
c) form´ i terminy rozliczenia przekazanych Êrodków,
d) termin kontroli wykonania przedmiotowej umowy,
e) sankcje przewidziane za niew∏aÊciwe wykorzystanie Êrodków,
f) form´ i terminy zwrotu niewykorzystanych Êrodków.

4) procedur´ rozliczenia okreÊla ust.7 §11.
3. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie Ma∏ej Dotacji mo˝na sk∏adaç

przez ca∏y rok – 1 raz w miesiàcu.
4. Wnioskowana kwota dofinansowania si´gaç mo˝e 75% ca∏kowitego kosztu

przedsi´wzi´cia, jednak w kwocie nie wi´kszej ni˝ równowartoÊç 2.500 EURO.
5. Wk∏ad w∏asny organizacji mo˝e byç w postaci finansowej, rzeczowej,formie wo-

lontariatu lub mieszanej.

§13.
Granty
1. Przez grant nale˝y rozumieç dofinansowanie projektu realizowanego przez

organizacj´ pozarzàdowà w ramach celów uznanych przez Rad´ Miejskà za pri-
orytetowe.

2. Organizacje mogà wyst´powaç o przyznanie przez Burmistrza Miasta grantu na
realizacj´ programów w ramach celów statutowych oraz priorytetów wyznaczonych
w danym roku przez Rad´ Miejskà.
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3. Grant przyznawany jest maksymalnie na jeden rok i podlega rozliczeniu zgodnie
z procedurà okreÊlonà w ust. 7 §11.

4. Konkursy grantowe og∏aszane sà raz w roku. Burmistrz Miasta Gi˝ycka og∏asza
konkurs na rok nast´pny w roku poprzedzajàcym realizacj´ Grantu.

5. Przez rok poprzedzajàcy rozumie si´ rok og∏oszenia I edycji konkursu grantowego.
Przez rok nast´pny rozumie si´ rok, w którym nastàpi realizacja Grantu. Og∏o-
szenie publikowane jest w lokalnej prasie  w terminie do 30 czerwca roku po-
przedzajàcego.

6. Burmistrz Miasta Gi˝ycka wskazuje w og∏oszeniu o konkursie cele uznane przez
Rad´ Miejskà za priorytetowe wraz z kwotami, jakie Miasto chce przeznaczyç
na ich realizacj´ w formie grantów. Tym samym Burmistrz informuje o dziedzinie
i obszarach ˝ycia spo∏ecznego Miasta, w ramach których organizacje b´dà mog∏y
ubiegaç si´ o wsparcie finansowe ze strony Miasta przy realizacji programów
i projektów na rzecz mieszkaƒców Gi˝ycka.

7. Wnioski o grant nale˝y sk∏adaç do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego.
8. Procedura o przyznaniu grantu dla organizacji pozarzàdowej przedstawia si´

nast´pujàco:
1) organizacje ubiegajàce si´ o wsparcie finansowe z bud˝etu Miasta Gi˝ycka

sk∏adajà wniosek do Burmistrza Miasta,
2) Burmistrz Miasta sprawdza wnioski pod wzgl´dem formalnym, a w razie

stwierdzenia ewentualnych braków, wzywa zainteresowanych do ich
usuni´cia w terminie do 15 paêdziernika roku poprzedzajàcego, pod ry-
gorem nie rozpatrywania wniosków,

3) Poprawne pod wzgl´dem formalnym wnioski sà kierowane do jednostki
organizacyjnej Urz´du Miejskiego merytorycznie w∏aÊciwej dla przed-
miotu z∏o˝onych wniosków celem ich zaopiniowania, w terminie do 15
listopada roku poprzedzajàcego,

4) Wnioski kierowane sà do Zespo∏u Konsultacyjno – Opiniujàcego, który
po ich zaopiniowaniu w terminie do 15 grudnia roku poprzedzajàcego,
kieruje je do Burmistrza Miasta,

5) Burmistrz Miasta, podejmujàc ostatecznà decyzj´ w sprawie wniosków,
bierze pod uwag´ priorytety okreÊlone przez Rad´ Miejskà (o których
mowa w §2.), kierujàc si´ nast´pujàcymi kryteriami:
a) merytorycznà wartoÊcià projektu, jego zbie˝noÊcià z hierarchià potrzeb

i zadaƒ Miasta,
b) wymiernymi korzyÊciami p∏ynàcymi dla mieszkaƒców Miasta,
c) kosztami projektu, w tym:

- wysokoÊcià wk∏adu w∏asnego wnioskodawcy,
- udzia∏em innych êróde∏ finansowania,
- strukturà wydatków,

d) perspektywami kontynuacji projektu i potencjalnymi êród∏ami jego
dalszego finansowania,

e) stosunkiem ponoszonych nak∏adów do d∏ugofalowych efektów projektu,
f) dokonaniami wnioskodawcy,
g) dotychczasowà wspó∏pracà z Samorzàdem,
h) wspó∏pracà z innymi instytucjami publicznymi,
i) zgodnoÊcià celów projektu z celami statutowymi wnioskodawcy.

6) po podj´ciu przez Burmistrza pozytywnej decyzji w sprawie wniosków
zg∏oszonych do konkursu grantowego, w terminie do 15 stycznia roku
nast´pnego, dyrektor w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Urz´du Miej-
skiego przygotowuje porozumienie (umow´) z wnioskodawcà na reali-
zacje zadania,
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7) porozumienie (umowa), o której mowa w pkt.6, podpisane przez upo-
wa˝nionych przedstawicieli wnioskodawcy i Burmistrza Miasta, okreÊlaç
b´dzie w szczególnoÊci:
a) cel i sposób jego realizacji,
b) szczegó∏owe zadania, do wykonania których wnioskodawca si´ zo-

bowiàzuje,
c) form´ i terminy przekazania Êrodków organizacji,
d) form´ i terminy rozliczenia przekazanych Êrodków,
e) ewentualny sposób i termin kontroli wykonania przedmiotowej umowy,
f) sankcje przewidziane za niew∏aÊciwe wykorzystanie Êrodków,
g) form´ i terminy zwrotu niewykorzystanych Êrodków.

8) w sytuacji, gdy pula przeznaczona na granty nie zostanie rozdysponowana
w ca∏oÊci, przewiduje si´ og∏oszenie II edycji w terminie do 1 marca.
Wnioski nale˝y sk∏adaç do dnia 30 marca, a II edycja jest rozstrzygni´ta
do dnia 20 czerwca,

9) wyniki konkursu grantowego sà komunikowane wszystkim zaintereso-
wanym listownie (pismo zawieraç b´dzie informacje o podj´tej decyzji
i przyznanej kwocie). Wnioskodawcy, których wnioski zosta∏y rozpa-
trzone negatywnie, równie˝ otrzymujà pisemnà informacj´ na ten temat.
TreÊç Uchwa∏y Burmistrza Miasta przyznajàcej granty podlega og∏oszeniu
na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miejskiego (informacja na tablicy zawiera
nast´pujàce dane: nazw´ wnioskodawcy, decyzj´ podj´tà w sprawie z∏o-
˝onego wniosku, wysokoÊç Grantu lub powód odrzucenia wniosku),

10) wnioskowana kwota dofinansowania nie mo˝e przekraczaç 80% ca∏-
kowitego kosztu projektu.

§14.
Kontrakt
1. Burmistrz Miasta w ramach wype∏niania d∏ugofalowych zadaƒ zawieraç b´dzie

z organizacjami pozarzàdowymi kontrakty.
1) zawieranie kontraktów, których finansowanie realizowane jest na mocy

przekazania dotacji przez Miasto, nie podlega procedurom okreÊlonym
w Ustawie o zamówieniach publicznych i w tych przypadkach ma zasto-
sowanie procedura okreÊlona w §14 ust.3-ust.19,

2) zawieranie kontraktów, których finansowanie odbywa si´ ze Êrodków
publicznych innych ni˝ dotacje, podlega procedurom przewidzianym
w Ustawie o zamówieniach publicznych.

2. Przez kontrakt nale˝y rozumieç przeniesienie ustawowego d∏ugofalowego zadania
(sektora publicznego) o du˝ym znaczeniu spo∏ecznym na organizacj´ pozarzà-
dowà legitymujàcà si´ du˝ym doÊwiadczeniem wraz z kompetencjami i finansowym
zabezpieczeniem tego przedsi´wzi´cia.

3. Organizacja pozarzàdowa, przyjmujàc propozycj´ Miasta Gi˝ycka lub wyst´pujàc
z w∏asnà propozycjà realizacji zadania, sk∏ada wniosek o realizacj´ tego zadania.
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Zespó∏ Konsultacyjno-Opiniujàcy oraz
w∏aÊciwà merytorycznie Komisj´ Sta∏à Rady Miejskiej.

4. Wniosek, o którym mowa w ust.3 powinien zawieraç:
1) szczegó∏owy zakres proponowanego do realizacji zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulacj´ przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujàc

na mo˝liwoÊç wykonania tego zadania, w tym o wysokoÊci Êrodków fi-
nansowych uzyskanych z innych êróde∏,
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5) podpisy dwóch osób upowa˝nionych do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli
w imieniu organizacji pozarzàdowej.

5. Przy rozpatrywaniu wniosku o realizacje zadania uwzgl´dnia si´ przede wszystkim:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadaƒ Samorzàdu Miasta,
2) wysokoÊç Êrodków bud˝etowych, które sà przeznaczone na realizacje za-

daƒ przez organizacje pozarzàdowe,
3) ocen´ przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
4) ocen´ mo˝liwoÊci realizacji zadania przez organizacj´ pozarzàdowà,
5) analiz´ wykonania zadaƒ zleconych organizacji pozarzàdowej w okresie

poprzednim z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci rzetelnoÊci i terminowoÊci
ich realizacji, je˝eli by∏y wykonywane.

6. Warunkiem zlecenia przez miejskà jednostk´ organizacyjnà zwanà dalej zlece-
niodawcà okreÊlonego zadania oraz przekazania dotacji na jego realizacj´ jest
zawarcie kontraktu z organizacjà pozarzàdowà zwanà dalej zleceniobiorcà.

7. Kontrakt pomi´dzy Miastem a organizacjà pozarzàdowà powinien w szczegól-
noÊci zawieraç:

1) okreÊlenie stron kontraktu wraz z wypisem z Organu Rejestrujàcego,
NIP, REGON, rachunek bankowy,

2) szczegó∏owy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego
realizacji,

3) okreÊlenie czasu na jaki kontrakt zosta∏ zawarty,
4) zobowiàzanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji wed∏ug wy-

magaƒ okreÊlonych przez zleceniodawc´, w sposób umo˝liwiajàcy ocen´
wykonania zadania pod wzgl´dem rzeczowym i finansowym,

5) zobowiàzanie zleceniobiorcy do poddania si´ kontroli przeprowadzonej
przez zleceniodawc´ lub przez osob´ przez niego upowa˝nionà w za-
kresie obj´tym kontraktem,

6) okreÊlenie wysokoÊci Êrodków finansowych, jakie zleceniodawca przeka˝e
zleceniobiorcy w celu realizacji kontraktu oraz terminu ich przekazania,

7) ustalenie zasad rozliczeƒ,
8) ustalenie zasad przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i

sposobie realizacji kontraktu oraz ustalenie zakresu zadania obj´tego
sta∏ym nadzorem zleceniodawcy,

9) warunki wypowiedzenia kontraktu,
10) sankcje z tytu∏u niew∏aÊciwego wykonania zleconego zadania lub

wykorzystania Êrodków finansowych na cele inne ni˝ okreÊlone w kon-
trakcie, a w szczególnoÊci:
a) termin zwrotu Êrodków finansowych wykorzystanych na inne cele,
b) wysokoÊç oprocentowania Êrodków finansowych, o których mowa

w lit.a.
8. Kontrakt zawiera si´ na:

1a. czas okreÊlony do 3 lat lub powy˝ej na czas nieokreÊlony (z mo˝liwo-
Êcià jego wypowiedzenia w okresie 6 m-cy),

2a. w przypadku realizacji zadania, w zakresie okreÊlonym przez Miasto
na podstawie w∏aÊciwych ustaw z tym, ˝e okreÊlenie wysokoÊci kwoty
przekazanej na realizacj´ umowy dokonane jest corocznie w pisem-
nym aneksie do kontraktu,

3a. kontrakt finansowany jest w 100% przez Urzàd Miejski w Gi˝ycku,
9. W przypadku powstania przychodów wynikajàcych z realizacji zadania Êrodki

z tego tytu∏u zostanà przekazane wy∏àcznie na cele statutowe organizacji poza-
rzàdowej lub na realizacje zadania, którego dotyczy kontrakt.
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10. Kontrakt okreÊli dok∏adny cel wykorzystania Êrodków.
11. Przy ustalaniu wysokoÊci przekazywanych Êrodków finansowych nale˝y

uwzgl´dniç w szczególnoÊci planowane koszty bezpoÊrednie realizowanego za-
dania, powi´kszone o te rodzaje kosztów, których poniesienie jest niezb´dne
do prawid∏owej realizacji zadania i przychody uzyskane przy realizacji zadania.

12. Zleceniobiorca jest zobowiàzany do:
1) prowadzenia wyodr´bnionej ewidencji ksi´gowej otrzymanych Êrodków

na realizacj´ kontraktu,
2) prowadzenie dokumentacji wed∏ug wzoru okreÊlonego przez zlecenio-

dawc´ i wed∏ug okreÊlonego trybu jej przekazania.
13. Rokiem obrachunkowym jest rok bud˝etowy, chyba ˝e kontrakt zostanie zawarty

na czas krótszy.
14. W przypadku realizacji zadania, o którym mowa w ust.8, którego okres reali-

zacji jest d∏u˝szy ni˝ rok, zleceniobiorca jest zobowiàzany do przedstawienia
zleceniodawcy rozliczenia tej cz´Êci zadania, której realizacja przypada na rok
bud˝etowy, najpóêniej do dnia 31 stycznia roku nast´pnego.

15. Przyj´cie rozliczenia przez zleceniodawc´ powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ do
koƒca lutego nast´pnego roku bud˝etowego.

16. Zleceniodawca jest zobowiàzany do prowadzenia nadzoru w zakresie wykony-
wania kontraktu na zasadach w nim okreÊlonych, a w szczególnoÊci w zakresie:
1) sposobu realizacji zadania,
2) gospodarowania przekazanymi Êrodkami finansowymi,
3) dokonywania rozliczeƒ realizowanego zadania w terminach okreÊlonych

w kontrakcie.
17. Na podstawie przekazanej dokumentacji zleceniodawca sporzàdza sprawozdanie

dotyczàce:
1) oceny stanu realizacji zleconego zadania,
2) oceny prawid∏owoÊci wykorzystania przekazanych zleceniobiorcy Êrodków

finansowych na realizacj´ zleconego zadania.
18. W wypadku ujawnienia nieprawid∏owoÊci w realizacji zleconego zadania zlece-

niodawca podejmuje nast´pujàce czynnoÊci:
1) przeprowadza kontrol´ rzetelnoÊci i wykonania kontraktu przez zlece-

niobiorc´,
2) przekazuje zleceniobiorcy wnioski i zalecenia zmierzajàce do usuni´cia

stwierdzonych w czasie kontroli nieprawid∏owoÊci.

§15.
Grant Suplementarny

1. Przyznawanie grantu suplementarnego ma charakter ciàg∏y i jego wysokoÊç nie
mo˝e przekroczyç 1000 z∏.

2. Zasady przyznawania grantu suplementarnego okreÊla Regulamin Szczegó∏owy
stanowiàcy Za∏àcznik nr 2 do Uchwa∏y nr.................

§16.
Umowa przedwst´pna

Regulamin przewiduje równie˝ form´ umowy przedwst´pnej (uj´tej w Regulaminie
Szczegó∏owym).
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§17.

Nagroda
Nagroda Finansowa przyznawana przez Burmistrza na wniosek Zespo∏u
Konsultacyjno-Opiniujàcego dla najlepszej organizacji pozarzàdowej w danym roku.
Kryteria:

- Najwi´cej pozyskanych Êrodków z zewnàtrz
- Najwi´cej podj´tych inicjatyw, które przynios∏y najwi´ksze korzyÊci dla

spo∏ecznoÊci lokalnej

Za∏àcznik  do Uchwa∏y nr..................Rady Miejskiej
Gi˝ycka

z dnia.....................

Regulamin Szczegó∏owy

§1.

Grant Suplementarny
1. Grant suplementarny jest to dofinansowanie Burmistrza Miasta Gi̋ ycka do projektów,

które uzyska∏y dofinansowanie ze Êrodków pozabud˝etowych (do 1000 z∏).
2. Grant suplementarny jest przyznawany na przedsi´wzi´cia le˝àce w zakresie

w∏asnym gminy.
3. Aby organizacja otrzyma∏a grant suplementarny na dany projekt niezb´dne jest

otrzymanie promesy podpisanej przez Burmistrza Miasta Gi˝ycka po uprzed-
nim zaopiniowaniu przez Zespó∏ Konsultacyjno -  Opiniujàcy.

4. Wniosek o grant suplementarny: musi zawieraç kompletny projekt.
5. Wniosek musi byç z∏o˝ony na obowiàzujàcym formularzu.

§2.

Umowa przedwst´pna
1. Burmistrz Miasta Gi˝ycka gwarantuje dofinansowanie udzia∏u w∏asnego organi-

zacji w bud˝ecie projektu pozytywnie rozpatrzonego przez grantodawców i ob-
j´tego priorytetami okreÊlonymi na podstawie §2. ust.1 Gi˝yckiej Karty Wspó∏-
pracy Miasta i Organizacji Pozarzàdowych.

2. Do zawarcia umowy przedwst´pnej niezb´dne jest uzyskanie pozytywnej opinii
Zespo∏u KonsultacyjnoOpiniujàcego.
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UZASADNIENIE UCHWA¸Y

Miasto posiada ustawowy obowiàzek zaspokajania potrzeb mieszkaƒców.
Sukces systemu demokratycznego zasadza si´ na wyzwalaniu w∏asnej i zor-

ganizowanej oddolnie aktywnoÊci  mieszkaƒców. Jednà z najpopularniejszych
form takiej aktywnoÊci jest dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych. Gromadzà
one obywateli najbardziej zainteresowanych rozwiàzaniem konkretnych pro-
blemów, posiadajàcych najwi´kszà praktycznà wiedz´ o nich, obywateli odpo-
wiedzialnych za swoje otoczenie i za siebie.

Potencja∏ tkwiàcy w organizacjach pozarzàdowych winien byç w∏aÊciwie wy-
korzystany. Miasto w swych dzia∏aniach winno wspieraç organizacje pozarzà-
dowe, efektem czego mo˝e byç rozwiàzanie konkretnych problemów Miasta,
wzrost odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej, wzmocnienie wi´zi spo∏ecznych i obywa-
telskiego poczucia, ˝e oto wspólnà dzia∏alnoÊcià naprawd´ mo˝na poprawiç
sytuacj´ swojà i ludzi posiadajàcych podobne problemy i potrzeby. Sektor pu-
bliczny b´dzie natomiast dysponowa∏ wi´kszà iloÊcià czasu i Êrodków na roz-
wiàzanie zagadnieƒ strategicznych.

Propozycja rozdzia∏u Êrodków na: ma∏e dotacje, granty, kontrakty, granty su-
plementarne, umow´ przedwst´pnà i nagrod´ pozwoli na lepszà kontrol´ wp∏ywu
Êrodków, a zarazem sk∏oni partnerskie organizacje do lepszego, efektywniej-
szego wykorzystania przyznanych pieni´dzy podatników. RównoczeÊnie part-
nerska wspó∏praca w∏adz miejskich z organizacjami pozarzàdowymi nie b´dzie
ogranicza∏a si´ do wsparcia finansowego – stàd propozycje zawierajàce inne, nie
finansowe formy pomocy.

Proponowana Karta jest dokumentem strategicznym, okreÊla formy wspó∏-
pracy Samorzàdu Gi˝yckiego z organizacjami pozarzàdowymi, porzàdkuje
wa˝nà przestrzeƒ obywatelskiej aktywnoÊci, a zarazem istotny fragment reali-
zacji podstawowych zadaƒ Miasta.

162

DOKUMENTY WYPRACOWANE PRZEZ GRANTOBIORCÓW – WOJ. WARMI¡SKO-MAZURSKIE



I¸AWSKA KARTA WSPÓ¸PRACY MIASTA 
I ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

PREAMBU¸A
Rada Miejska w I∏awie przekonana , ˝e wspomaganie organizacji pozarzàdowych
jest realizacjà konstytucyjnej zasady pomocniczoÊci umacniajàcej uprawnienia
obywateli i ich wspólnot oraz przekonana, ˝e wszelka wspó∏praca musi realizowaç
si´ na zasadach partnerskich , uchwali∏a  I∏awskà kart´ wspó∏pracy miasta i orga-
nizacji pozarzàdowych rada miejska kierowa∏a si´ przes∏ankà , ˝e zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkaƒców nale˝y do zadaƒ gminy.
W rozwiàzywaniu problemów okreÊlonych grup spo∏ecznych, nie podejmowanych
przez instytucje publiczne lub te˝ b´dàcych w∏aÊciwymi dla niewielkich Êrodowisk
lokalnych, kapitalne znaczenie ma powstawanie inicjatyw obywatelskich stawiajàcych
sobie za cel rozwiàzywanie tych problemów.
Przejmowanie zadaƒ od samorzàdu przez organizacje pozarzàdowe jest realizacjà
polityki spo∏ecznej miasta.
Dotychczasowe doÊwiadczenia nabyte w trakcie funkcjonowania demokratycznego
systemu w∏adzy lokalnej wskazujà na potrzeb´ okreÊlenia zasad i sposobów wspie-
rania lokalnych inicjatyw obywatelskich.
Unormowanie zasad wspó∏pracy b´dzie korzystne zarówno dla organizacji pozarzà-
dowych jak i dla samorzàdu i przyczyni si´ do szerokiego wykorzystania potencja∏u
drzemiàcego w inicjatywach obywatelskich.

ROZDZIA¸ I

POLITYKA MIASTA W ZAKRESIE WSPÓ¸PRACY 
Z ORGANIZACJAMI POZARZÑDOWYMI

§ 1
Rada Miejska uchwala roczny program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U....).

§ 2
Rada Miejska powo∏uje Komisj´ Opiniujàcà, która jest organem opiniodawczo –
doradczym dla Burmistrza i Rady Miejskiej.

§ 3
Burmistrz powo∏a pe∏nomocnika burmistrza d/s wspó∏pracy z organizacjami
pozarzàdowymi.

§ 4
Do 30 czerwca ka˝dego roku burmistrz w porozumieniu z Komisjà Opiniujàcà po-
da do publicznej wiadomoÊci priorytetowe zadania, które b´dà dofinansowywane
w pierwszej kolejnoÊci w nast´pnym roku bud˝etowym.

§ 5
Podmioty wspó∏pracy sà autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddzia∏ywania
regulujà na zasadzie umów i porozumieƒ, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
prawa.
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§ 6
Naczelnà zasadà towarzyszàcà wzajemnym oddzia∏ywaniom jest wyra˝enie woli
wspó∏pracy w dzia∏aniach na rzecz miasta i jego mieszkaƒców.

§ 7
Samorzàd i organizacje pozarzàdowe wspó∏pracujà ze sobà w oparciu o zasady
partnerstwa, pomocniczoÊci i suwerennoÊci stron.

§ 8
Rada miasta uchwalajàc bud˝et, b´dzie zapewniaç w nim Êrodki na realizacje zadaƒ
miasta przez organizacje pozarzàdowe.

ROZDZIA¸ II
ZASADY I FORMY WSPÓ¸PRACY

§ 9
Dotacje dla organizacji pozarzàdowych przyznawane sà przez burmistrza miasta I∏awa.

§ 10
Dotacje z bud˝etu miasta mogà byç przyznane organizacjom wymienionym w par.
3 Ustawy o Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego.

§ 11
Formy dotowania dzia∏aƒ i pomocy sà nast´pujàce:
1.finansowe:

a) ma∏e dotacje,
b) granty,
c) kontrakty.

2. pozafinansowe:
a) pomoc w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç,
b) udost´pnienia lokalu na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte,
c) wspó∏praca w pozyskiwaniu Êrodków finansowych z innych êróde∏,
d) organizowanie konsultacji i szkoleƒ,
e) pomoc nawiàzywaniu kontaktów i organizacji pozarzàdowych w skali

lokalnej, ogólnopolskiej i mi´dzynarodowej.

§ 12
Ta sama organizacja mo˝e ubiegaç si´ o pomoc  w formie ma∏ej dotacji, grantu lub
kontraktu, pod warunkiem, ˝e dotyczy ono ró˝nych zadaƒ.

§ 13
Wniosek o grant lub kontrakt organizacje sk∏adajà do 30 wrzeÊnia roku
poprzedzajàcego rok bud˝etowy, którego wniosek dotyczy.

§ 14
O ma∏e dotacje organizacje mogà ubiegaç si´ przez ca∏y rok bud˝etowy.

§ 15
Kwota rezerwy przeznaczonej na ma∏e dotacje jest zapisana w uchwale
bud˝etowej na dany rok.
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§ 16
Organizacje pozarzàdowe, ubiegajàce si´ o przyznanie pomocy, zobowiàzane sà
do z∏o˝enia nast´pujàcych dokumentów:

1) wniosku na obowiàzujàcym formularzu,
2) opisu projektu,
3) preliminarza ca∏ego projektu z uwzgl´dnieniem wk∏adu,
4) dokumentów okreÊlajàcych osobowoÊç prawnà – aktualnego odpisu z

rejestru oraz aktualnego statutu,
5) zobowiàzania przyj´cia odpowiedzialnoÊci merytorycznej ze strony

osoby prowadzàcej projekt oraz gwarancj´ pozyskania przez organizacj´
pozarzàdowà Êrodków na  pozosta∏à cz´Êç kosztów niezb´dnych na
realizacj´ projektu,

6) inne dokumenty dotyczàce wniosku (np. referencje).

§ 17
Po zakoƒczeniu projektu wnioskodawca, który uzyska∏ dotacj´, zobowiàzany jest
do z∏o˝enia nast´pujàcych dokumentów:

1) sprawozdania merytorycznego, oceny efektów projektu i opis
mo˝liwoÊci jego kontynuacji

2) ca∏kowitego rozliczenia finansowego projektu – potwierdzonego przez
g∏ównego ksi´gowego organizacji.

§ 18
Brak rozliczenia w ustalonym umowà terminie lub podanie nieprawdziwych danych
pozbawia danà organizacj´ otrzymania dofinansowania z bud˝etu Miasta przez
okres najbli˝szych 3 lat.

§ 19
Wnioskodawca jest zobowiàzany do zamieszczenia we wszystkich materia∏ach
informacyjnych zapisu o dofinansowaniu programu przez miasto.

ROZDZIA¸ III
KOMISJA OPINIUJÑCA

§ 20
Komisj´ opiniujàcà powo∏uje Rada Miasta.

§21
W sk∏ad komisji opiniujàcej wchodzà:

- po jednym przedstawicielu komisji problemowych Rady Miasta
- jeden przedstawiciel burmistrza desygnowany przez burmistrza
- czterech przedstawicieli organizacji pozarzàdowych wybranych spoÊród

przedstawicieli miasta I∏awy z Rady Organizacji Pozarzàdowych Powiatu
I∏awskiego.

§ 22
Kadencja cz∏onków komisji opiniujàcej trwa 4 lata i pokrywa si´ z kadencjà Rady
Miasta z wyjàtkiem przedstawicieli organizacji pozarzàdowych których kadencja
trwa 3 lata.

§ 23
Cz∏onkowie wykonujà swój mandat nieodp∏atnie.
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§ 24
Zasady organizacji pracy komisji sà identyczne jak zasady pracy komisji rady miasta
okreÊlone w regulaminie rady miasta.

§ 25
Pracami komisji opiniujàcej kieruje przewodniczàcy, który jest wybierany na pier-
wszym posiedzeniu tej komisji, na którym równie˝ wybiera si´ wiceprzewod-
niczàcego i sekretarza.

§ 26
Do zadaƒ komisji opiniujàcej nale˝y:

1. Dokonywanie oceny zasad realizacji polityki miasta I∏awy wobec organi-
zacji pozarzàdowych zawartych w rocznym programie wspó∏pracy miasta
I∏awy z organizacjami pozarzàdowymi, o którym mowa w rozdziale I ust.1

2. Dokonywanie oceny inicjatyw wspierajàcych organizacje pozarzàdowe,
3. Wspó∏praca z burmistrzem oraz komisjami rady miasta w zakresie opi-

niowania wniosków o dofinansowanie w postaci ma∏ej dotacji, grantu
czy kontraktu,

4. Monitorowanie oraz doskonalenie zasad wspó∏pracy Samorzàdu z or-
ganizacjami pozarzàdowymi,

5. Przedk∏adanie burmistrzowi miasta do 30 kwietnia ka˝dego roku wniosków
dotyczàcych priorytetów w zakresie realizacji zadaƒ miasta przez orga-
nizacje pozarzàdowe na przysz∏y rok bud˝etowy,

6. Sta∏e kreowanie wspó∏pracy mi´dzy organizacjami pozarzàdowymi
a samorzàdem,

7. Wyra˝anie opinii w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji poza-
rzàdowych.

ROZDZIA¸ IV
MA¸E DOTACJE

§ 27
Przez Ma∏e Dotacje nale˝y rozumieç dofinansowanie realizowanych prze z orga-
nizacje pozarzàdowe niewielkich doraênych przedsi´wzi´ç wa˝nych dla miasta I∏awy,
dla których wykonanie brakuje kwoty równej ma∏ej dotacji, o ile przedsi´wzi´cia
te pokrywajà si´ z zakresem zadaƒ realizowanych przez miasto I∏aw´.

§ 28
Organizacje pozarzàdowe wnioski o udzielenie ma∏ej dotacji na dany rok bud˝etowy
mogà sk∏adaç od 1 stycznia tego roku.

§ 29
Ma∏a dotacja jest przyznawana w oparciu o nast´pujàce procedury:

1. organizacja pozarzàdowa ubiegajàca si´ o wsparcie z bud˝etu miasta
I∏awy sk∏ada wniosek do osoby odpowiedzialnej z ramienia burmistrza
miasta za wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi,

2. osoba wymieniona w p. pkt. 2 sprawdza wnioski pod wzgl´dem formal-
nym i przekazuje go burmistrzowi miasta w ciàgu 14 dni,

3. rozpatrzenie wniosku o przyznanie ma∏ej dotacji nast´puje w terminie
21 dni od daty z∏o˝enia wniosku do burmistrza miasta,

4. dysponent Êrodków bud˝etowych przygotowuje umow´ z wnioskodawcà
na realizacj´ zadania, 
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5. umowa o której mowa w p. pkt. 4 podpisana przez upowa˝nionych przed-
stawicieli wnioskodawcy i burmistrza okreÊlaç b´dzie w szczególnoÊci:
a) cel i sposób jej realizacji,
b) szczegó∏owe zadania, do wykonania których wnioskodawca si´

zobowiàzuje,
c) form´ i terminy przekazania organizacji Êrodków finansowych,
d) form´ i terminy rozliczenia przekazanych Êrodków,
e) termin kontroli wykonania przedmiotowej umowy,
f) sankcje przewidziane za niew∏aÊciwe wykorzystanie Êrodków,
g) form´ i terminy zwrotu niewykorzystanych Êrodków,

§ 30
Wnioskowana kwota dofinansowania nie mo˝e przekraczaç 500 EURO.  

ROZDZIA¸ V
GRANTY

§ 31
Przez grant nale˝y  rozumieç dofinansowanie projektu realizowanego przez orga-
nizacj´ pozarzàdowà w ramach celów uznanych przez burmistrza i rad´ miasta za
priorytetowe.

§ 32
Organizacje pozarzàdowe mogà wyst´powaç o przyznanie przez burmistrza i rad´
miasta grantu na realizacj´ programów w ramach celów statutowych oraz priory-
tetów wyznaczonych w danym roku przez burmistrza i rad´ miasta.

§ 33
Grant przyznawany jest w drodze konkursu maksymalnie na jeden rok.

§ 34
Konkursy grantowe og∏aszane sà raz do roku. Burmistrz miasta I∏awy og∏asza
konkurs na rok nast´pny w roku poprzedzajàcym realizacj´ grantu (przez rok
poprzedzajàcy rozumie si´ rok og∏oszenia I edycji konkursu grantowego, przez rok
nast´pny rozumie si´ rok, w którym nastàpi realizacja grantu). Og∏oszenie pub-
likowane jest w lokalnej prasie w terminie do 30 czerwca roku poprzedzajàcego.

§ 35
Burmistrz miasta I∏awy wskazuje w og∏oszeniu o konkursie cele uznane przez rad´
miasta za priorytetowe oraz ogólnà kwot´, jakà miasto przeznacza na konkurs
grantowy.

§ 36
Wnioski o grant nale˝y sk∏adaç do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego.

§ 37
Procedura przyznania grantu:
1. organizacje ubiegajàce si´ o wsparcie finansowe z bud˝etu miasta I∏awy sk∏adajà

wnioski do osoby odpowiedzialnej z ramienia burmistrza za wspó∏prac´ z orga-
nizacjami pozarzàdowymi.
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2. Osoba odpowiedzialna za wspó∏prace z organizacjami pozarzàdowymi sprawdza
wnioski po wzgl´dem formalnym, a w razie stwierdzenia ewentualnych braków,
wzywa zainteresowanych do ich usuni´cia w terminie do 15 paêdziernika roku
poprzedzajàcego, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3. wnioski kierowane sà do komisji opiniujàcej, która po ich zaopiniowaniu w terminie
do 15 listopada roku poprzedzajàcego, kieruje je do burmistrza miasta

4. Burmistrz miasta podejmujàc ostatecznà decyzj´ w sprawie wniosków, bierze pod
uwag´ priorytety okreÊlone przez rad´ miasta, kierujàc si´ nast´pujàcymi kryteriami:

a) merytorycznà wartoÊcià projektu, jego zbie˝noÊcià z hierarchià potrzeb
i zadaƒ miasta,

b) wymiernymi korzyÊciami p∏ynàcymi dla mieszkaƒców miasta,
c) kosztami projektu, w tym:

- wysokoÊcià wk∏adu w∏asnego wnioskodawcy
- udzia∏em innych êróde∏ finansowania
- strukturà wydatków

d) perspektywami kontynuacji projektu i potencjalnymi êród∏ami jego
dalszego finansowania,

e) stosunkiem ponoszonych nak∏adów do d∏ugofalowych efektów projektu,
f) dokonaniami wnioskodawcy,
g) dotychczasowà wspó∏pracà z samorzàdem,
h) wspó∏pracà z innymi instytucjami publicznymi,
i) zgodnoÊcià celów projektu z celami statutowymi wnioskodawcy

5. Og∏oszenie wyników konkursu grantowego nast´puje do 10 stycznia na tablicach
og∏oszeƒ Burmistrza miasta oraz w Ratuszu I∏awskim,

6. Po podj´ciu przez burmistrza pozytywnej decyzji w sprawie wniosków zg∏oszo-
nych do konkursu grantowego w terminie do 15 stycznia roku nast´pnego bur-
mistrz przygotowuje umow´ z wnioskodawcà na realizacj´ zadania,

7. Umowa, o której mowa w pkt. 5, podpisana przez upowa˝nionych przedstawicieli
wnioskodawcy i burmistrza, okreÊlaç b´dzie w szczególnoÊci:

a) cel i sposób realizacji projektu,
b) szczegó∏owe zadania, do wykonania których wnioskodawca si´ zobo-

wiàzuje,
c) form´ i terminy przekazania Êrodków organizacji,
d) form´ i terminy rozliczenia przekazanych Êrodków,
e) ewentualny sposób i termin kontroli wykonania przedmiotowej umowy,
f) sankcje przewidziane za niew∏aÊciwe wykorzystanie Êrodków,
g) form´ i terminy zwrotu niewykorzystanych Êrodków.

§ 38
Rozstrzygni´cie konkursu nastàpi do dnia 31 stycznia roku nast´pnego.

§ 39
W sytuacji, gdy pula przeznaczona na granty nie zostanie rozdysponowana w ca∏oÊci,
przewiduje si´ og∏oszenie II edycji w terminie do 1 marca roku nast´pnego. Wnioski
nale˝y sk∏adaç do dnia 30 marca roku nast´pnego, a II edycja jest rozstrzygana do
dnia 20 czerwca roku nast´pnego.

§ 40
Wyniki konkursu grantowego sà komunikowane wszystkim uczestnikom konkursu
grantowego pisemnie.
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§ 41
Wnioskowana kwota dofinansowania nie mo˝e przekraczaç 80 % ca∏kowitego
kosztu projektu, jednak w kwocie nie mniejszej ni˝ 500 EURO. 

ROZDZIA¸ VI
KONTRAKTY

§ 42
Burmistrz w ramach realizacji niektórych d∏ugofalowych zadaƒ w∏asnych zawieraç
b´dzie z organizacjami pozarzàdowymi kontrakty.

§ 43
Przez kontrakt nale˝y rozumieç przeniesienie ustawowego zadania w∏asnego
Miasta o du˝ym znaczeniu spo∏ecznym na organizacj´ pozarzàdowà legitymujàcà
si´ du˝ym doÊwiadczeniem wraz z kompetencjami i finansowym zabezpieczeniem
tego przedsi´wzi´cia.

§ 44
Procedura przyznawania grantów:
1. Organizacja pozarzàdowa, przyjmujàc propozycj´ miasta I∏awy lub wyst´pujàc z

w∏asnà propozycjà realizacji zadania, sk∏ada wniosek o realizacj´ tego zadania
do burmistrza miasta,

2. W razie stwierdzenia ewentualnych braków burmistrz wzywa zainteresowanych
do ich usuni´cia w terminie 14 dni, pod rygorem nie rozpatrywania wniosku,

3. Poprawny pod wzgl´dem formalnym wniosek jest kierowany przez burmistrza
do komisji opiniujàcej celem jego zaopiniowania, w terminie 7 dni od jego z∏o˝enia,

4. Burmistrz podejmuje ostatecznà decyzj´ w sprawie zawarcia kontraktu w ter-
minie 14 dni od zaopiniowania  przez komisj´ opiniujàcà.

§ 45
Wniosek oprócz danych okreÊlonych w paragrafie 16 powinien zawieraç:

1. szczegó∏owy zakres proponowanego do realizacji zadania,
2. termin i miejsce realizacji zadania,
3. kalkulacj´ przewidzianych kosztów realizacji zadania,
4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujàc

na mo˝liwoÊç wykonania tego zadania, w tym o wysokoÊci Êrodków
finansowych uzyskanych z innych êróde∏,

5. podpisy dwóch osób upowa˝nionych do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w
imieniu organizacji pozarzàdowej,

6. aktualny odpis lub wypis z w∏aÊciwego rejestru.

§ 46
Przy rozpatrywaniu wniosku o realizacj´ zadania uwzgl´dnia si´:

1. znaczenie zadania dla realizacji celów i zadaƒ miasta,
2. wysokoÊç Êrodków bud˝etowych, które sà przeznaczone na realizacj´

zadaƒ przez organizacje pozarzàdowe,
3. ocen´ przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
4. ocen´ mo˝liwoÊci realizacji zadania przez organizacj´ pozarzàdowà,
5. analiz´ wykonania zadaƒ zleconych organizacji pozarzàdowej w okresie

poprzednim z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci rzetelnoÊci i termino-
woÊci ich realizacji, je˝eli by∏y wykonywane.
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§ 47
Warunkiem zlecenia przez burmistrza zwanego dalej zleceniodawcà okreÊlonego
zadania oraz przekazania dotacji na jego realizacj´ jest zawarcie kontraktu z orga-
nizacjà pozarzàdowà zwanà dalej zleceniobiorcà.

§ 48
Kontrakt pomi´dzy miastem a organizacjà powinien w szczególnoÊci zawieraç:

1. okreÊlenie stron kontraktu, NIP, REGON, rachunek bankowy, numer
wpisu do w∏aÊciwego rejestru,

2. szczegó∏owy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce
jego realizacji,

3. okreÊlenie czasu na jaki zosta∏ zawarty,
4. zobowiàzanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji wed∏ug wy-

magaƒ okreÊlonych przez zleceniodawc´, w sposób umo˝liwiajàcy ocen´
wykonania zadania pod wzgl´dem rzeczowym i finansowym,

5. zobowiàzanie zleceniobiorcy do poddania si´ kontroli przeprowadzonej
przez zleceniodawc´ lub osob´ przez niego upowa˝nionà w zakresie ob-
j´tym kontraktem,

6. okreÊlenie wysokoÊci Êrodków finansowych, jakie zleceniodawca przeka˝e
zleceniobiorcy w celu realizacji kontraktu oraz terminu ich przekazania, 

7. ustalenie zasad rozliczeƒ,
8. ustalenie zasad przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie

i sposobie realizacji kontraktu oraz ustalenie zakresu zadania obj´tego
sta∏ym nadzorem zleceniodawcy,

9. warunki wypowiedzenia kontraktu,
10. sankcje z tytu∏u niew∏aÊciwego wykonania zleconego zadania lub wyko-

rzystania Êrodków finansowych na cele inne ni˝ okreÊlone w kontrakcie
a w szczególnoÊci:

a) termin zwrotu Êrodków finansowych wykorzystanych na inne cele
b) wysokoÊç oprocentowania Êrodków finansowych, o których mowa

w lit. a).

§ 49
Kontrakt zawiera si´ na:
1. czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ okres jednego roku bud˝etowego, z wy∏àczeniem

przypadków, o których mowa w pkt. 2 i 3
2. czas okreÊlony d∏u˝szy ni˝ jeden rok w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego
3. czas nieokreÊlony, (z mo˝liwoÊcià jej wypowiedzenia w okresie 6 miesi´cy)

w przypadku realizacji zadania, w zakresie okreÊlonym przez miasto na podstawie
w∏aÊciwych ustaw z tym, ˝e okreÊlenie wysokoÊci kwoty przekazanej na realizacj´
umowy dokonywane jest corocznie w pisemnym aneksie do kontraktu.

§ 50
W przypadku powstania przychodów wynikajàcych z realizacji zadania , Êrodki
z tego tytu∏u zostanà przeznaczone wy∏àcznie na cele statutowe organizacji poza-
rzàdowej lub na realizacj´ zadania, którego dotyczy kontrakt.

§ 51
Kontrakt okreÊli dok∏adny cel wykorzystania Êrodków, o których mowa w § 50.
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§ 52
Przy ustalaniu wysokoÊci przekazywanych Êrodków finansowych nale˝y uwzgl´dniç
w szczególnoÊci, planowane koszty bezpoÊrednie realizowanego zadania powi´kszone
o te rodzaje kosztów, których poniesienie jest niezb´dne do prawid∏owej realizacji
zadania oraz Êrodki w∏asne zleceniobiorcy i przychody uzyskane przy realizacji zadania.

§ 53
Zleceniobiorca jest zobowiàzany do:

1. prowadzenia wyodr´bnionej ewidencji ksi´gowej otrzymanych Êrodków
na realizacj´ kontraktu,

2. prowadzenia dokumentacji wed∏ug wzoru okreÊlonego przez zleceniodawc´.

§ 54
Rokiem obrachunkowym jest rok bud˝etowy, chyba ˝e kontrakt zostanie zawarty
na czas krótszy.

§ 55
W przypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 49 pkt. 2 i 3, którego okres
realizacji jest d∏u˝szy ni˝ rok, zleceniobiorca jest zobowiàzany do przedstawienia
zleceniodawcy rozliczenia tej cz´Êci zadania, której realizacja przypada na rok
bud˝etowy, najpóêniej do dnia 31 stycznia roku nast´pnego.

§ 56
Przyj´cie rozliczenia przez zleceniodawc´ powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ do
koƒca lutego nast´pnego roku bud˝etowego.

§ 57
Zleceniodawca jest zobowiàzany do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonania
kontraktu na zasadach w nim okreÊlonych, a w szczególnoÊci w zakresie:

1. sposobu realizacji zadania,
2. gospodarowania przekazanymi Êrodkami finansowymi,
3. dokonywania rozliczeƒ realizowanego zadania w terminach

okreÊlonych w kontrakcie.

§ 58
Na podstawie przekazanej dokumentacji zleceniodawca sporzàdza sprawozdanie
dotyczàce:

1. oceny stanu realizacji zleconego zadania, 
2. oceny prawid∏owoÊci wykorzystania przekazanych zleceniobiorcy Êrodków

finansowych.

§ 59
W wypadku ujawnienia nieprawid∏owoÊci w realizacji zleconego zadania zlecenio-
dawca podejmuje nast´pujàce czynnoÊci:
1. przeprowadza kontrole rzetelnoÊci wykonania kontraktu przez zleceniobiorc´,
2. przekazuje zleceniobiorcy wnioski i zalecenia zmierzajàce do usuni´cia stwier-

dzonych w czasie kontroli nieprawid∏owoÊci.
(...)

171

DOKUMENTY WYPRACOWANE PRZEZ GRANTOBIORCÓW – WOJ. WARMI¡SKO-MAZURSKIE



Uchwa∏a Nr XVI/114/03
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie przyj´cia programu wspó∏pracy Gminy Olecko z organizacjami
pozarzàdowymi na 2004 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568), art. 118 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45,
poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851) oraz art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) Rada Miejska w Olecku uchwala, co nast´puje:

§ 1. 
Przyjmuje si´ do realizacji program wspó∏pracy Gminy Olecko z organizacjami
pozarzàdowymi na rok 2004, stanowiàcy za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.

§ 2. 
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Olecka.

§ 3. 
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia i podlega rozplakatowaniu na tablicach
og∏oszeƒ.

Przewodniczàcy Rady Miejskiej
Leszek Ga∏czyk
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Za∏àcznik do 
uchwa∏y Nr XVI/114/03

Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia  2003 r.

Program wspó∏pracy Gminy Olecko 
z organizacjami pozarzàdowymi na rok 2004

§1.
1. Program wspó∏pracy Gminy Olecko z organizacjami pozarzàdowymi, zwany dalej

„programem”, stanowi element polityki spo∏eczno - finansowej gminy.
2. Program okreÊla zasady, zakres i formy wspó∏pracy Gminy Olecko z organiza-

cjami pozarzàdowymi w prowadzeniu dzia∏alnoÊci w sferze zadaƒ publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.

§2. 
Wspó∏praca Gminy Olecko z organizacjami pozarzàdowymi odbywa si´ na zasadach:
pomocniczoÊci, suwerennoÊci stron, partnerstwa, efektywnoÊci, uczciwej konku-
rencji i jawnoÊci.

§ 3. 
1. Ze strony Gminy Olecko program realizuje:

1) Rada Miejska – w zakresie wytyczania za∏o˝eƒ polityki spo∏ecznej i fi-
nansowej gminy;

2) Burmistrz Olecka – w zakresie realizacji za∏o˝eƒ powy˝szej polityki,
przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy;

3) Wydzia∏y Urz´du Miejskiego – w zakresie bie˝àcej wspó∏pracy z orga-
nizacjami pozarzàdowymi;

4) wyznaczony pracownik Urz´du Miejskiego – w zakresie utrzymywania
bie˝àcych kontaktów pomi´dzy samorzàdem i sektorem pozarzàdo-
wym, opiniowania wniosków pochodzàcych od organizacji pozarzàdo-
wych, doradztwo w sprawach dotyczàcych organizacji pozarzàdowych,
dostarczaniu informacji organizacjom o innych ni˝ samorzàdowe êród∏ach
finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinanso-
wanie ze êróde∏ ponadlokalnych.

2. Ze strony organizacji pozarzàdowych przy realizacji programu wspó∏pracujà
organizacje pozarzàdowe i organizacje po˝ytku publicznego, z terenu Gminy
Olecko lub których teren dzia∏ania obejmuje teren Gminy Olecko.

§ 4.
Zakres wspó∏pracy obejmuje:

1) podejmowanie wspólnych dzia∏aƒ na rzecz diagnozowania problemów
i potrzeb mieszkaƒców Gminy Olecko;

2) wspó∏praca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz pod-
noszenia poziomu ˝ycia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkaƒców
Gminy Olecko;

3) wspó∏praca przy wykorzystywaniu Êrodków z zewn´trznych êróde∏
finansowania;
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4) koordynacja dzia∏aƒ w celu rozwiàzywania problemów spo∏ecznych;
5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiàzujàcych

przepisach prawnych oraz êród∏ach i zasadach pozyskiwania Êrodków
na realizacj´ programów;

6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiàzaƒ realizowanych przez
organizacje pozarzàdowe na rzecz rozwiàzywania problemów spo∏ecznych
i zaspokajania potrzeb mieszkaƒców Gminy Olecko;

7) inspirowanie dzia∏aƒ na rzecz rozwoju wspó∏pracy mi´dzynarodowej
umo˝liwiajàcej wymian´ informacji i doÊwiadczeƒ w zakresie roli orga-
nizacji pozarzàdowych w rozwiàzywaniu problemów spo∏ecznych regionu
i Êrodowisk lokalnych.

§ 5. 
Formy wspó∏pracy obejmujà:

1) zlecanie realizacji zadaƒ publicznych na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
tariacie;

2) udost´pnienie, przez podmioty programu wspó∏pracy, dost´pnych lokali
na spotkania, szkolenia, konferencje;

3) wspó∏prac´ w gromadzeniu Êrodków na dzia∏alnoÊç z innych êróde∏ ni˝
bud˝et gminy poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) promowanie ciekawych programów mogàcych uzyskaç Êrodki z in-

nych êróde∏;
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania;
d) wspólne aplikowanie po Êrodki zewn´trzne.

4) szkolenia i konsultacje w celu zwi´kszenia profesjonalizmu dzia∏aƒ po-
dejmowanych przez podmioty programu wspó∏pracy;

5) pomoc w nawiàzywaniu kontaktów krajowych i mi´dzynarodowych;
6) tworzenie wspólnych zespo∏ów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

z∏o˝onych z przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdu;
7) organizowanie, przez podmioty programu wspó∏pracy, spotkaƒ infor-

macyjnych rozumianych jako forum wymiany informacji  na temat po-
dejmowanych dzia∏aƒ, mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ i spostrze˝eƒ,
nawiàzania wspó∏pracy i koordynacji podejmowanych dzia∏aƒ;

8) aktualizowanie utworzonej w Urz´dzie Miejskim bazy danych Oleckich
Organizacji Pozarzàdowych;

9) wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
a) informowanie Urz´du Miejskiego oraz organizacji pozarzàdowych

o aktualnie sk∏adanych i realizowanych  projektach;
b) wzajemne informowanie si´ o aktualnych mo˝liwoÊciach sk∏adania

wniosków o dotacj´;
c) koordynacj´ podejmowanych dzia∏aƒ.

§ 6. 
W sprawach nie uregulowanych w programie majà zastosowanie obowiàzujàce
przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
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MORÑSKA KARTA WSPÓ¸PRACY GMINY 
I ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

ROZDZIA¸ I
POLITYKA MIASTA W ZAKRESIE WSPÓ¸PRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZÑDOWYMI

§ 1
Rada Miejska uchwala roczny program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r.).

§ 2
Rada Miejska powo∏uje Komisj´ Opiniujàcà, która jest organem opiniodawczo –
doradczym dla Burmistrza i Rady Miejskiej.

§ 3
Burmistrz powo∏a pe∏nomocnika burmistrza d/s wspó∏pracy z organizacjami
pozarzàdowymi, który zajmowa∏ si´ b´dzie utrzymywaniem bie˝àcych  kontaktów
pomi´dzy samorzàdem i sektorem pozarzàdowym, prowadzeniem odpowiedniej
dokumentacji i bazy danych o organizacjach, zapewnieniem w∏aÊciwego przep∏ywu
informacji pomi´dzy w∏adzami samorzàdowymi a organizacjami, ocenà realizacji
programu wspó∏pracy przez podleg∏e komórki Urz´du Miejskiego. 

§ 4
Do 30 czerwca ka˝dego roku Burmistrz w porozumieniu z Komisjà Opiniujàcà poda
do publicznej wiadomoÊci priorytetowe zadania, które b´dà dofinansowywane
w pierwszej kolejnoÊci w nast´pnym roku bud˝etowym.

§ 5
Podmioty wspó∏pracy sà autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddzia∏ywania
regulujà na zasadzie umów i porozumieƒ, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

§ 6
Naczelnà zasadà towarzyszàcà wzajemnym oddzia∏ywaniom jest wyra˝enie woli
wspó∏pracy w dzia∏aniach na rzecz gminy i jego mieszkaƒców.

§ 7
Samorzàd i organizacje pozarzàdowe wspó∏pracujà ze sobà w oparciu o zasady
partnerstwa, pomocniczoÊci i suwerennoÊci stron.

§ 8
Rada Miejska uchwalajàc bud˝et, b´dzie zapewniaç w nim Êrodki na realizacje zadaƒ
gminy przez organizacje pozarzàdowe.

ROZDZIA¸ II
ZASADY I FORMY WSPÓ¸PRACY

§ 9
Dotacje dla organizacji pozarzàdowych przyznawane sà przez Burmistrza Moràga.
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§ 10
Dotacje z bud˝etu gminy mogà byç przyznane organizacjom wymienionym w par.
3 Ustawy o Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego i wolontariacie.

§ 11
Formy dotowania dzia∏aƒ i pomocy sà nast´pujàce:
1.finansowe:

a) ma∏e dotacje,
b) granty,
c) kontrakty

2. pozafinansowe:
a) pomoc w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç,
b) udost´pnienia lokalu na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte,
c) wspó∏praca w pozyskiwaniu Êrodków finansowych z innych êróde∏,
d) organizowanie konsultacji i szkoleƒ,
e) pomoc w nawiàzywaniu kontaktów organizacji pozarzàdowych w skali lokalnej,

ogólnopolskiej i mi´dzynarodowej.

§ 12
Ta sama organizacja mo˝e ubiegaç si´ o pomoc w formie ma∏ej dotacji, grantu lub
kontraktu, pod warunkiem, ˝e dotyczy ono ró˝nych zadaƒ.

§ 13
Wniosek o grant lub kontrakt organizacje sk∏adajà do 30 wrzeÊnia roku
poprzedzajàcego rok bud˝etowy, którego wniosek dotyczy.

§ 14
O ma∏e dotacje organizacje mogà ubiegaç si´ przez ca∏y rok bud˝etowy.

§ 15
Kwota rezerwy przeznaczonej na ma∏e dotacje jest zapisana w uchwale
bud˝etowej na dany rok.

§ 16
Organizacje pozarzàdowe, ubiegajàce si´ o przyznanie pomocy, zobowiàzane sà
do z∏o˝enia oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego
zadania zgodnie ze wzorem zawartym w  rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003r.oku (Dz.U.Nr 193, poz.1891)

§ 17
Podmiot ubiegajàcy si´ o dotacj´ sk∏ada ofert´ w sekretariacie Urz´du Miejskiego
w Moràgu.

§ 18
Brak rozliczenia w ustalonym umowà terminie lub podanie nieprawdziwych
danych pozbawia danà organizacj´ otrzymania dofinansowania z bud˝etu gminy
przez okres najbli˝szych 3 lat.

§ 19
Wnioskodawca jest zobowiàzany do zamieszczenia we wszystkich materia∏ach
informacyjnych zapisu o dofinansowaniu programu przez gmin´.
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ROZDZIA¸ III
KOMISJA OPINIUJÑCA

§ 20
Komisj´ opiniujàcà powo∏uje Rada Miejska.

§21
W sk∏ad komisji opiniujàcej wchodzà:

- po jednym przedstawicielu komisji problemowych Rady Miejskiej ale
∏àcznie nie wi´cej ni˝ trzech przedstawicieli

- jeden przedstawiciel Burmistrza desygnowany przez Burmistrza 
- czterech przedstawicieli organizacji pozarzàdowych wybranych spoÊród

przedstawicieli Rady Organizacji Pozarzàdowych Gminy Moràg

§ 22
Kadencja cz∏onków komisji opiniujàcej trwa 4 lata i pokrywa si´ z kadencjà Rady
Miejskiej z wyjàtkiem przedstawicieli organizacji pozarzàdowych których kadencja
trwa 2 lata.

§ 23
Cz∏onkowie wykonujà swój mandat nieodp∏atnie.

§ 24
Zasady organizacji pracy komisji sà identyczne jak zasady pracy komisji Rady
Miejskiej okreÊlone w statucie gminy.

§ 25
Pracami komisji opiniujàcej kieruje przewodniczàcy, który jest wybierany na pier-
wszym posiedzeniu tej komisji, na którym równie˝ wybiera si´ wiceprzewod-
niczàcego i sekretarza.

§ 26
Do zadaƒ komisji opiniujàcej nale˝y:

1. Dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy Moràg wobec or-
ganizacji pozarzàdowych zawartych w rocznym programie wspó∏pracy
Gminy Moràg z organizacjami pozarzàdowymi, o którym mowa w roz-
dziale I ust.1

2. Dokonywanie oceny inicjatyw samorzàdu wspierajàcych organizacje
pozarzàdowe,

3. Wspó∏praca z Burmistrzem oraz komisjami Rady Miejskiej w zakresie
opiniowania wniosków o dofinansowanie w postaci ma∏ej dotacji, grantu
czy kontraktu,

4. Monitorowanie oraz doskonalenie zasad wspó∏pracy Samorzàdu z or-
ganizacjami pozarzàdowymi,

5. Przedk∏adanie Burmistrzowi miasta do 30 kwietnia ka˝dego roku wnio-
sków dotyczàcych priorytetów w zakresie realizacji zadaƒ gminy przez
organizacje pozarzàdowe na przysz∏y rok bud˝etowy,

6. Sta∏e kreowanie wspó∏pracy mi´dzy organizacjami pozarzàdowymi a
samorzàdem,

7. Wyra˝anie opinii w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji
pozarzàdowych.
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ROZDZIA¸ IV
MA¸E DOTACJE

§ 27
Przez Ma∏e Dotacje nale˝y rozumieç dofinansowanie realizowanych przez organi-
zacje pozarzàdowe niewielkich doraênych przedsi´wzi´ç wa˝nych dla Gminy
Moràg, dla których wykonania brakuje kwoty równej ma∏ej dotacji, o ile przed-
si´wzi´cia te pokrywajà si´ z zakresem zadaƒ realizowanych przez Gmin´ Moràg.

§ 28
Organizacje pozarzàdowe wnioski o udzielenie ma∏ej dotacji na dany rok
bud˝etowy mogà sk∏adaç od 1 stycznia tego roku.

§ 29
Ma∏a dotacja jest przyznawana w oparciu o nast´pujàce procedury:

1. organizacja pozarzàdowa ubiegajàca si´ o wsparcie z bud˝etu Gminy
Moràg sk∏ada wniosek do osoby odpowiedzialnej z ramienia Burmistrza
za wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi,

2. osoba wymieniona w p. pkt. 2 sprawdza wnioski pod wzgl´dem formalnym
i przekazuje go Burmistrzowi miasta w ciàgu 14 dni,

3. rozpatrzenie wniosku o przyznanie ma∏ej dotacji nast´puje w terminie
21 dni od daty z∏o˝enia wniosku do Burmistrza,

4. dysponent Êrodków bud˝etowych przygotowuje umow´ z wnioskodawcà
na realizacj´ zadania, 

5. umowa o której mowa w p. pkt. 4 podpisana przez upowa˝nionych
przedstawicieli wnioskodawcy i Burmistrza okreÊlaç b´dzie w szczególnoÊci:
a) cel i sposób jej realizacji,
b) szczegó∏owe zadania, do wykonania których wnioskodawca si´ zo-

bowiàzuje,
c) form´ i terminy przekazania organizacji Êrodków finansowych,
d) form´ i terminy rozliczenia przekazanych Êrodków,
e) termin kontroli wykonania przedmiotowej umowy,
f) sankcje przewidziane za niew∏aÊciwe wykorzystanie Êrodków,
g) form´ i terminy zwrotu niewykorzystanych Êrodków,

§ 30
Wnioskowana kwota dofinansowania nie mo˝e przekraczaç 500 EURO.  

ROZDZIA¸ V
GRANTY

§ 31
Przez grant nale˝y  rozumieç dofinansowanie projektu realizowanego przez orga-
nizacj´ pozarzàdowà w ramach celów uznanych przez Burmistrza i Rad´ Miejskà
za priorytetowe.

§ 32
Organizacje pozarzàdowe mogà wyst´powaç o przyznanie przez Burmistrza i
Rad´ Miejskà grantu na realizacj´ programów w ramach celów statutowych oraz
priorytetów wyznaczonych w danym roku przez Burmistrza i Rad´ Miejskà.
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§ 33
Grant przyznawany jest w drodze konkursu maksymalnie na jeden rok.

§ 34
Konkursy grantowe og∏aszane sà raz do roku. Burmistrz Moràga og∏asza konkurs
na rok nast´pny w roku poprzedzajàcym realizacj´ grantu (przez rok poprzedza-
jàcy rozumie si´ rok og∏oszenia I edycji konkursu grantowego, przez rok nast´pny
rozumie si´ rok, w którym nastàpi realizacja grantu). Og∏oszenie publikowane jest
w lokalnej prasie w terminie do 30 czerwca roku poprzedzajàcego.

§ 35
Burmistrz Moràga wskazuje w og∏oszeniu o konkursie, cele uznane przez Rad´
Miejskà za priorytetowe oraz ogólnà kwot´, jakà gmina przeznacza na konkurs
grantowy.

§ 36
Wnioski o grant nale˝y sk∏adaç do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego.

§ 37
Procedura przyznania grantu:

1. organizacje ubiegajàce si´ o wsparcie finansowe z bud˝etu Gminy Moràg
sk∏adajà wnioski do osoby odpowiedzialnej z ramienia burmistrza za wspó∏-
prac´ z organizacjami pozarzàdowymi.

2. Osoba odpowiedzialna za wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi
sprawdza wnioski po wzgl´dem formalnym, a w razie stwierdzenia
ewentualnych braków, wzywa zainteresowanych do ich usuni´cia w terminie
do 15 paêdziernika roku poprzedzajàcego, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia.

3. wnioski kierowane sà do komisji opiniujàcej, która po ich zaopiniowaniu
w terminie do 15 listopada roku poprzedzajàcego, kieruje je do Burmistrza
Moràga.

4. Burmistrz podejmujàc ostatecznà decyzj´ w sprawie wniosków, bierze
pod uwag´ priorytety okreÊlone przez Rad´ Miejskà, kierujàc si´ nast´-
pujàcymi kryteriami:
a) merytorycznà wartoÊcià projektu, jego zbie˝noÊcià z hierarchià potrzeb

i zadaƒ gminy,
b) wymiernymi korzyÊciami p∏ynàcymi dla mieszkaƒców gminy,
c) kosztami projektu, w tym:

- wysokoÊcià wk∏adu w∏asnego wnioskodawcy
- udzia∏em innych êróde∏ finansowania
- strukturà wydatków

d) perspektywami kontynuacji projektu i potencjalnymi êród∏ami jego
dalszego finansowania,

e) stosunkiem ponoszonych nak∏adów do d∏ugofalowych efektów projektu,
f) dokonaniami wnioskodawcy,
g) dotychczasowà wspó∏pracà z samorzàdem,
h) wspó∏pracà z innymi instytucjami publicznymi,
i) zgodnoÊcià celów projektu z celami statutowymi wnioskodawcy

5. Og∏oszenie wyników konkursu grantowego nast´puje do 10 stycznia na
tablicach og∏oszeƒ Urz´du Miejskiego, w Moràskim Domu Kultury
i Sportu oraz na tablicy og∏oszeƒ Rady Organizacji Pozarzàdowych
Gminy Morag,
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6. Po podj´ciu przez Burmistrza pozytywnej decyzji w sprawie wniosków
zg∏oszonych do konkursu grantowego w terminie do 15 stycznia roku na-
st´pnego Burmistrz przygotowuje umow´ z wnioskodawcà na realizacj´
zadania,

7. Umowa, o której mowa w pkt. 5, podpisana przez upowa˝nionych przed-
stawicieli wnioskodawcy i Burmistrza, okreÊlaç b´dzie w szczególnoÊci:
a) cel i sposób  realizacji projektu,
b) szczegó∏owe zadania, do wykonania których wnioskodawca si´ zo-

bowiàzuje,
c) form´ i terminy przekazania Êrodków organizacji,
d) form´ i terminy rozliczenia przekazanych Êrodków,
e) ewentualny sposób i termin kontroli wykonania przedmiotowej umowy,
f) sankcje przewidziane za niew∏aÊciwe wykorzystanie Êrodków,
g) form´ i terminy zwrotu niewykorzystanych Êrodków.

§ 38
Rozstrzygni´cie konkursu nastàpi do dnia 31 stycznia roku nast´pnego.

§ 39
W sytuacji, gdy pula przeznaczona na granty nie zostanie rozdysponowana w ca∏oÊci,
przewiduje si´ og∏oszenie II edycji w terminie do 1 marca roku nast´pnego. Wnioski
nale˝y sk∏adaç do dnia 30 marca roku nast´pnego, a II edycja jest rozstrzygana do
dnia 20 czerwca roku nast´pnego.

§ 40
Wyniki konkursu grantowego sà komunikowane wszystkim uczestnikom konkursu
grantowego pisemnie.

§ 41
Wnioskowana kwota dofinansowania nie mo˝e przekraczaç 80 % ca∏kowitego
kosztu projektu, jednak w kwocie nie mniejszej ni˝ 500 EURO, i nie wi´kszej ni˝
5.000 EURO.

ROZDZIA¸ VI
KONTRAKTY

§ 42
Burmistrz w ramach realizacji niektórych d∏ugofalowych zadaƒ w∏asnych zawieraç
b´dzie z organizacjami pozarzàdowymi kontrakty.

§ 43
Przez kontrakt nale˝y rozumieç przeniesienie ustawowego zadania w∏asnego Gminy
o du˝ym znaczeniu spo∏ecznym na organizacj´ pozarzàdowà legitymujàcà si´ du˝ym
doÊwiadczeniem wraz z kompetencjami i finansowym zabezpieczeniem tego
przedsi´wzi´cia.

§ 44
Procedura przyznawania grantów:

1. Organizacja pozarzàdowa, przyjmujàc propozycj´ Gminy Moràg lub
wyst´pujàc z w∏asnà propozycjà realizacji zadania, sk∏ada wniosek o re-
alizacj´ tego zadania do Burmistrza Moràga,

2. W razie stwierdzenia ewentualnych braków Burmistrz wzywa zaintere-
sowanych do ich usuni´cia w terminie 14 dni, pod rygorem nie rozpa-
trywania wniosku,
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3. Poprawny pod wzgl´dem formalnym wniosek jest kierowany przez Bur-
mistrza do komisji opiniujàcej celem jego zaopiniowania, w terminie 7 dni
od jego z∏o˝enia,

4. Burmistrz podejmuje ostatecznà decyzj´ w sprawie zawarcia kontraktu
w terminie 14 dni od zaopiniowania  przez komisj´ opiniujàcà.

§ 45
Wniosek oprócz danych okreÊlonych w paragrafie 16 powinien zawieraç:

1. szczegó∏owy zakres proponowanego do realizacji zadania,
2. termin i miejsce realizacji zadania,
3. kalkulacj´ przewidzianych kosztów realizacji zadania,
4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujàc

na mo˝liwoÊç wykonania tego zadania, w tym o wysokoÊci Êrodków
finansowych uzyskanych z innych êróde∏,

5. podpisy dwóch osób upowa˝nionych do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w
imieniu organizacji pozarzàdowej,

6. aktualny odpis lub wypis z w∏aÊciwego rejestru.

§ 46
Przy rozpatrywaniu wniosku o realizacj´ zadania uwzgl´dnia si´:

1. znaczenie zadania dla realizacji celów i zadaƒ gminy,
2. wysokoÊç Êrodków bud˝etowych, które sà przeznaczone na realizacj´

zadaƒ przez organizacje pozarzàdowe,
3. ocen´ przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
4. ocen´ mo˝liwoÊci realizacji zadania przez organizacj´ pozarzàdowà,
5. analiz´ wykonania zadaƒ zleconych organizacji pozarzàdowej w okresie

poprzednim z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci rzetelnoÊci i termi-
nowoÊci ich realizacji, je˝eli by∏y wykonywane.

§ 47
Warunkiem zlecenia przez Burmistrza zwanego dalej zleceniodawcà okreÊlonego
zadania oraz przekazania dotacji na jego realizacj´ jest zawarcie kontraktu z orga-
nizacjà pozarzàdowà zwanà dalej zleceniobiorcà.

§ 48
Kontrakt pomi´dzy gminà a organizacjà powinien w szczególnoÊci zawieraç:

1. okreÊlenie stron kontraktu, NIP, REGON, rachunek bankowy, numer
wpisu do w∏aÊciwego rejestru,

2. szczegó∏owy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce
jego realizacji,

3. okreÊlenie czasu na jaki zosta∏ zawarty,
4. zobowiàzanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji wed∏ug

wymagaƒ okreÊlonych przez zleceniodawc´, w sposób umo˝liwiajàcy
ocen´ wykonania zadania pod wzgl´dem rzeczowym i finansowym,

5. zobowiàzanie zleceniobiorcy do poddania si´ kontroli przeprowad-
zonej przez zleceniodawc´ lub osob´ przez niego upowa˝nionà w
zakresie obj´tym kontraktem,

6. okreÊlenie wysokoÊci Êrodków finansowych, jakie zleceniodawca przeka˝e
zleceniobiorcy w celu realizacji kontraktu oraz terminu ich przekazania, 

7. ustalenie zasad rozliczeƒ,
8. ustalenie zasad przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i

sposobie realizacji kontraktu oraz ustalenie zakresu zadania obj´tego
sta∏ym nadzorem zleceniodawcy,
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9. warunki wypowiedzenia kontraktu,
10. sankcje z tytu∏u niew∏aÊciwego wykonania zleconego zadania lub

wykorzystania Êrodków finansowych na cele inne ni˝ okreÊlone w kon-
trakcie a w szczególnoÊci:
a) termin zwrotu Êrodków finansowych wykorzystanych na inne cele
b) wysokoÊç oprocentowania Êrodków finansowych, o których mowa

w lit. a).

§ 49
Kontrakt zawiera si´ na:

1. czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ okres jednego roku bud˝etowego, z wy∏àcze-
niem przypadków, o których mowa w pkt. 2 i 3

2. czas okreÊlony d∏u˝szy ni˝ jeden rok w przypadku realizacji zadania
inwestycyjnego

3. czas nieokreÊlony, (z mo˝liwoÊcià jej wypowiedzenia w okresie 6 miesi´cy)
w przypadku realizacji zadania, w zakresie okreÊlonym  przez gmin´ na
podstawie w∏aÊciwych ustaw z tym, ˝e okreÊlenie wysokoÊci kwoty
przekazanej na realizacj´ umowy dokonywane jest corocznie w pisemnym
aneksie do kontraktu.

§ 50
W przypadku powstania przychodów wynikajàcych z realizacji zadania , Êrodki z
tego tytu∏u zostanà przeznaczone wy∏àcznie na cele statutowe organizacji pozarzà-
dowej lub na realizacj´ zadania, którego dotyczy kontrakt.

§ 51
Kontrakt okreÊli dok∏adny cel wykorzystania Êrodków, o których mowa w § 50.

§ 52
Przy ustalaniu wysokoÊci przekazywanych Êrodków finansowych nale˝y uwzgl´dniç
w szczególnoÊci, planowane koszty bezpoÊrednie realizowanego zadania powi´kszone
o te rodzaje kosztów, których poniesienie jest niezb´dne do prawid∏owej realizacji
zadania oraz Êrodki w∏asne zleceniobiorcy i przychody uzyskane przy realizacji zadania.

§ 53
Zleceniobiorca jest zobowiàzany do:

1. prowadzenia wyodr´bnionej ewidencji ksi´gowej otrzymanych Êrodków
na realizacj´ kontraktu,

2. prowadzenia dokumentacji wed∏ug wzoru okreÊlonego przez zleceniodawc´.

§ 54
Rokiem obrachunkowym jest rok bud˝etowy, chyba ˝e kontrakt zostanie zawarty
na czas krótszy.

§ 55
W przypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 49 pkt. 2 i 3, którego okres
realizacji jest d∏u˝szy ni˝ rok, zleceniobiorca jest zobowiàzany do przedstawienia
zleceniodawcy rozliczenia tej cz´Êci zadania, której realizacja przypada na rok
bud˝etowy, najpóêniej do dnia 31 stycznia roku nast´pnego.

§ 56
Przyj´cie rozliczenia przez zleceniodawc´ powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ do
koƒca lutego nast´pnego roku bud˝etowego.
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§ 57
Zleceniodawca jest zobowiàzany do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonania
kontraktu na zasadach w nim okreÊlonych, a w szczególnoÊci w zakresie:

1. sposobu realizacji zadania,
2. gospodarowania przekazanymi Êrodkami finansowymi,
3. dokonywania rozliczeƒ realizowanego zadania w terminach

okreÊlonych w kontrakcie.

§ 58
Na podstawie przekazanej dokumentacji zleceniodawca sporzàdza sprawozdanie
dotyczàce:

1. oceny stanu realizacji zleconego zadania, 
2. oceny prawid∏owoÊci wykorzystania przekazanych zleceniobiorcy Êrodków

finansowych.

§ 59
W wypadku ujawnienia nieprawid∏owoÊci w realizacji zleconego zadania zlecenio-
dawca podejmuje nast´pujàce czynnoÊci:

1. przeprowadza kontrole rzetelnoÊci wykonania kontraktu przez zlece-
niobiorc´,

2. przekazuje zleceniobiorcy wnioski i zalecenia zmierzajàce do usuni´cia
stwierdzonych w czasie kontroli nieprawid∏owoÊci.
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Za∏àcznik nr 1
do Uchwa∏y Nr .......

Rady Miejskiej w Nidzicy

w sprawie wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi i udzielania dotacji
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujàcych
zadania miasta Nidzica, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania
zleconego zadania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzàdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
póêniejszymi zmianami) oraz art. 118 ust.3 z uwzgl´dnieniem art. 25, 71 i 92
pkt. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póêniejszymi zmianami) Rada Miejska w
Nidzicy uchwala co nast´puje:

Cz´Êç pierwsza
Zasady przyznawania dotacji

art. 1

§1. 
Dotacje przyznawane sà przez Komisj´ Opiniodawczo-Kontrolnà, której sk∏ad i
kompetencje  okreÊlajà art. 6 i 7.

§2. 
Rada ........... uchwalajàc corocznie bud˝et, b´dzie zapewniaç w nim Êrodki na real-
izacj´ zadaƒ przez organizacje pozarzàdowe.

§3. 
Rada ............. do 15 czerwca ka˝dego roku okreÊla priorytetowe zadania, które
Miasto b´dzie dofinansowywaç w pierwszej kolejnoÊci w nast´pnym roku
bud˝etowym. 

§4. 
Gmina ........... i organizacje pozarzàdowe b´dà wspó∏pracowaç w takich dziedzinach,
jak:
1. ochrona zdrowia,
2. oÊwiata i edukacja,
3. kultura i sztuka,
4. ekologia i ochrona Êrodowiska,
5. sport i turystyka,
6. aktywnoÊç obywatelska,
7. pomoc spo∏eczna,
8. lokalny rozwój gospodarczy,
9. promocja i rozwój miasta.
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art. 2
Prawo ubiegania si´ o dotacje z bud˝etu gminy przys∏uguje podmiotom nie zali-
czonym do sektora finansów publicznych, które:
1. nie dzia∏ajà w celu osiàgni´cia zysku
2. sà zarejestrowane jako stowarzyszenia lub fundacje 
3. podejmujà si´ realizacji zadaƒ w∏asnych gminy ...........

art. 3
1. Podmioty mogà sk∏adaç pisemne wnioski, skierowane do Burmistrza Nidzicy/Wójta

Gminy .......... o wydzielenie zadaƒ i propozycj´ zadaƒ lub inicjatyw zgodnie
z formularzem wniosku umieszczonym w za∏àczniku do uchwa∏y. 

2.  Wnioski mogà byç sk∏adane w terminach wynikajàcych z procedury uchwalania
bud˝etu.

art. 4
Zadania przewidziane do wykonania og∏asza w trybie konkursu na dotacje na na-
st´pny rok kalendarzowy Burmistrz Nidzicy/Wójta Gminy w lokalnej prasie.
W og∏oszeniu o konkursie Burmistrz Nidzicy/Wójta Gminy okreÊla:
1. priorytety okreÊlone przez Rad´ ........ i jej Komisje w poszczególnych dziedzinach

i obszarach ˝ycia spo∏ecznego Gminy ..............,
2. miejsce i termin sk∏adania wniosków o dotacj´,
3. osob´ upowa˝nionà do kontaktu w sprawach konkursu,
4. termin rozstrzygni´cia konkursu. 

art. 5

§ 1. 
Rozstrzygni´cia dotyczàce dotacji podejmowane sà przy uwzgl´dnieniu nast´pujàcych
kryteriów:

1. merytorycznà wartoÊcià projektu, jego zbie˝noÊcià z hierarchià potrzeb
i zadaƒ Gminy,

2. korzyÊciami p∏ynàcymi dla mieszkaƒców miasta,
3. kosztami projektu, w tym wysokoÊcià wk∏adu w∏asnego organizacji

i udzia∏u innych êróde∏ finansowania,
4. perspektywami kontynuacji projektu i potencjalnymi êród∏ami jego dalszego

finansowania,
5. dokonaniami organizacji w realizacji podobnych przedsi´wzi´ç,
6. dotychczasowà wspó∏pracà z samorzàdem i jego agendami,
7. wspó∏pracà z innymi instytucjami publicznymi,
8. zgodnoÊcià celów projektu z celami statutowymi organizacji,
9. merytorycznymi wskaênikami oceny skutecznoÊci zg∏aszanych projektów

na zasadach jak uchwa∏a bud˝etowa.

§ 2. 
Organizacje pozarzàdowe ubiegajàce si´ o przyznanie dotacji, zobowiàzujà si´ do
z∏o˝enia w Biurze ds. Organizacji Pozarzàdowych nast´pujàcych dokumentów:

1. Wniosku na obowiàzujàcym formularzu wraz z za∏àcznikami,
2. Dokumentów okreÊlajàcych osobowoÊç prawnà – aktualnego odpisu

z Krajowego Rejestru Sàdowego oraz aktualnego statutu.
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§ 3.
Po zakoƒczeniu projektu wnioskodawca, który uzyska∏ dotacj´, zobowiàzany jest
do z∏o˝enia nast´pujàcych dokumentów:

1. sprawozdania merytorycznego
2. sprawozdania finansowego.

art. 6
Burmistrz Nidzicy/Wójt Gminy powo∏uje siedmioosobowà Komisj´ Opiniodawczo
-Kontrolnà sk∏adajàcà si´ z trzech przedstawicieli Rady ......... i trzech przedstawi-
cieli organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na terenie gminy Nidzica oraz osob´
odpowiedzialnà za wspó∏prac´ z sektorem pozarzàdowym, mianowanà przez Bur-
mistrza/Wójta spoÊród pracowników (administracyjnych) Urz´du Miejskiego/Gminy,
która dokonuje otwarcia i oceny i oceny z∏o˝onych ofert.

art. 7
Do zadaƒ Komisji, o której mowa w art. 6 nale˝à:

§ 1. 
Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty 

§ 2.
Przeprowadzenie kontroli z wykonania zadania

art. 8
Przy otwieraniu ofert mogà byç obecne wszystkie podmioty ubiegajàce si´ o dotacj´. 

art. 9
Komisja podaje publicznie informacje dotyczàce nazw podmiotów i ich adresów,
nazwy zadania i ceny oferty.

art. 10
§ 1. 

Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami okreÊlo-
nymi w art. 5.

§ 2. 
Burmistrz  zatwierdza wybór oferty i podaje do publicznej wiadomoÊci w sposób
zwyczajowo przyj´ty informacj´ o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 3. 
Z przeprowadzonego post´powania sporzàdza si´ protokó∏.

§ 4. 
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast´puje na podstawie umowy.  

§ 5. 
Umowa powinna okreÊlaç:

1. szczegó∏owy opis zadania,
2. termin wykonania zadania,
3. wysokoÊç udzielonej dotacji celowej i termin jej p∏atnoÊci, 
4. tryb kontroli wykonania zadania,
5. sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej

dotacji,
6. nazwisko i stanowisko osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizacj´

zadania.
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Cz´Êç druga
Sposób rozliczenia dotacji:

art. 12

§ 1.
Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´, jest zobowiàzany do sporzàdzenia i przekazania

Burmistrzowi sprawozdanie o przebiegu i finansowaniu zadania. 

§ 2. 
Sprawozdanie o którym mowa w § 1 nale˝y z∏o˝yç w terminie 30 dni od dnia
zakoƒczenia realizacji zadania. 

§ 3. 
W przypadku cz´Êciowego wykorzystania dotacji, podmiot zobowiàzany jest do
zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji po zakoƒczeniu realizacji zadania, nie
póêniej, ni˝ w dniu z∏o˝enia sprawozdania, o którym mowa w § 1 i 2. 

§ 4. 
W przypadku nie zwrócenia dotacji przed terminem, o którym mowa w § 3, pod-
miot zobowiàzany jest do jej zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od
dnia z∏o˝enia sprawozdania do dnia jej zwrotu na rachunek wskazany w umowie.

Cz´Êç trzecia
Sposób kontroli wykonywanego zadania:

art. 13

§ 1.
Kontrol´ wykonujà trzej cz∏onkowie Komisji Opiniodawczo – Kontrolnej.

§ 2.
Kontrol´ przeprowadza si´ zawsze w obecnoÊci przedstawiciela kontrolowanego
podmiotu.

§ 3. 
Z wyników kontroli sporzàdza si´ sprawozdanie, po jednym egzemplarzu dla kon-
trolowanego podmiotu i Burmistrza Nidzicy/Wójta Gminy ..............
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Za∏àcznik 
do Uchwa∏y Nr XVII/133/04

Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 30 stycznia 2004 r.

SZCZYCIE¡SKA KARTA WSPÓ¸PRACY 
MIASTA I ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

PREAMBU¸A
Rada Miejska w Szczytnie przekonana, ˝e wspomaganie organizacji pozarzàdo-
wych jest realizacjà konstytucyjnej zasady pomocniczoÊci umacniajàcej uprawnienia
obywateli i ich wspólnot oraz przekonana, ˝e wszelka wspó∏praca z obywatelami
musi realizowaç si´ na zasadach partnerskich, a tak˝e zwa˝ywszy, ˝e:

1. celem funkcjonowania miasta jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkaƒców,
2. istotnà cechà i podstawà sukcesu demokratycznie zorganizowanej spo-

∏ecznoÊci lokalnej jest aktywnoÊç obywatelska mieszkaƒców,
3. obywatelska dzia∏alnoÊç osób zrzeszonych w organizacjach pozarzàdo-

wych umacnia w nich ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za swoje otoczenie
i wspólnot´ lokalnà,

4. dobre funkcjonowanie organizacji pozarzàdowych sprzyja tworzeniu
wi´zi spo∏ecznych i budowaniu tkanki spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,

5. dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych pozwala na efektywniejsze za-
spokajanie potrzeb konkretnych grup mieszkaƒców dzi´ki dobremu
rozpoznaniu potrzeb i podejmowaniu przedsi´wzi´ç nie obejmowanych
przez struktury Miasta,

6. sprawne funkcjonowanie organizacji pozarzàdowych pozwala na istotne
odcià˝enie sektora publicznego w realizacji niektórych zadaƒ,

uchwala niniejszà „Szczycieƒskà Kart´ Wspó∏pracy Miasta i Organizacji Pozarzà-
dowych” jako wyraz polityki Miasta Szczytna wobec organizacji pozarzàdowych,
a w celu zapewnienia lepszych warunków do funkcjonowania organizacji pozarzà-
dowych, dzia∏ajàcych na terenie Szczytna, Rada Miejska i Burmistrz Miasta b´dà
wspieraç ich inicjatywy, zmierzajàce do budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.

Rozdzia∏ I
Kierunki polityki miasta wobec organizacji pozarzàdowych

§1
1. Rada Miejska przyjmuje, ˝e realizacja niektórych zadaƒ Miasta powinna doko-

nywaç si´ przez wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi, które w zwiàzku
z tym b´dà otrzymywa∏y na ich realizacj´ pomoc, w tym tak˝e finansowà, z bud˝etu
Miasta.

2. Wspó∏praca Miasta z organizacjami pozarzàdowymi ma charakter priorytetowy
i jest elementem strategii rozwoju Miasta.

3. Strategicznym celem wspó∏pracy jest obj´cie nià mo˝liwie najszerszych obszarów
aktywnoÊci obywatelskiej w spo∏ecznoÊci lokalnej. 

§2
Rada Miejska okreÊla corocznie w bud˝ecie wysokoÊç kwot przeznaczonych na
dotacje dla Organizacji na realizacj´ zadaƒ publicznych, w ten sposób okreÊlajàc
priorytety ich przyznawania w danym roku po zapoznaniu si´ z propozycjami
Zespo∏u Doradczego.
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§3
Miasto Szczytno i organizacje pozarzàdowe wspó∏pracowaç b´dà g∏ównie w takich
dziedzinach, jak:

1) pomoc spo∏eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
˝yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2) ochrona i promocja zdrowia,
3) dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych,
4) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostajàcych bez

pracy i zagro˝onych zwolnieniem z pracy,
5) dzia∏alnoÊç wspomagajàca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przed-

si´biorczoÊci,
6) dzia∏alnoÊç wspomagajàca rozwój wspólnot i spo∏ecznoÊci lokalnych,
7) nauka, edukacja oÊwiata i wychowanie,
8) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m∏odzie˝y,
9) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) ekologia i ochrona zwierzàt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
12) porzàdek i bezpieczeƒstwo publiczne oraz przeciwdzia∏anie patolo-

giom spo∏ecznym,
13) upowszechnianie i ochrona wolnoÊci i praw cz∏owieka oraz swobód

obywatelskich, a tak˝e dzia∏aƒ wspomagajàcych rozwój demokracji,
14) promocja i organizacja wolontariatu.

§4
Partnerami Miasta w programie wspó∏pracy mogà byç organizacje pozarzàdowe
nie dzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku, realizujàce cele publiczne zwiàzane z
wykonywaniem zadaƒ Miasta Szczytna. 

Rozdzia∏ II
Formy i zasady wspó∏pracy miasta z organizacjami pozarzàdowymi

§5
1. Funkcj´ koordynatora wspó∏pracy samorzàdu Miasta z organizacjami pozarzà-

dowymi pe∏ni wyznaczony przez Burmistrza pe∏nomocnik ds. wspó∏pracy z orga-
nizacjami pozarzàdowymi.

2. Do pe∏nomocnika winny byç kierowane wszelkie sprawy dotyczàce organizacji
pozarzàdowych.

3. Wnioski organizacji pozarzàdowych, wyra˝ajàcych gotowoÊç do realizacji zadaƒ
Miasta, umieszczane sà w banku danych prowadzonym przez pe∏nomocnika ds.
wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi. 

§6
1. Tworzy si´ Zespó∏ Doradczy zwany dalej Zespo∏em jako organ doradczy i inic-

jatywny.
2. Zespó∏ sk∏ada si´ z:

1) trzech przedstawicieli desygnowanych przez Burmistrza Miasta Szczytna, 
2) trzech przedstawicieli szczycieƒskich organizacji pozarzàdowych desygno-

wanych przez Rad´ Organizacji Pozarzàdowych Powiatu Szczycieƒskiego.
3. Cz∏onków Zespo∏u powo∏uje i odwo∏uje Burmistrz.
4. Kadencja cz∏onków Zespo∏u pokrywa si´ z kadencjà Rady Miejskiej.
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5. Praca w ramach Zespo∏u wykonywana jest nieodp∏atnie.
6. Zespó∏ prowadzi prace i obraduje na podstawie przyj´tego przez siebie na pier-

wszym posiedzeniu Zespo∏u danej kadencji „regulaminu”.
7. Pracami Zespo∏u kieruje Przewodniczàcy, który jest wybierany na pierwszym

posiedzeniu Zespo∏u, na którym to równie˝ dokonuje si´ wyboru wiceprzewod-
niczàcego oraz sekretarza.

8. Zespó∏ mo˝e zapraszaç na swoje posiedzenia mi´dzy innymi:
1) przedstawicieli komisji Rady Miejskiej,
2) przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych,
3) przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,
4) ekspertów. 

§7
Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y: 
1. Dokonywanie oceny realizacji polityki Miasta Szczytna wobec organizacji poza-

rzàdowych zawartych w Szczycieƒskiej Karcie Wspó∏pracy Miasta i Organizacji
Pozarzàdowych i przedstawienie jej wraz z wnioskami Burmistrzowi i Radzie
Miejskiej oraz na Plenarnej Konferencji Organizacji Pozarzàdowych raz w roku.

2. Dokonywanie oceny inicjatyw wspierajàcych organizacje pozarzàdowe.
3. Wspó∏praca z Burmistrzem oraz w∏aÊciwymi Komisjami Rady Miejskiej w za-

kresie opiniowania ofert o dofinansowanie zadaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci
statutowej organizacji pozarzàdowych lub udzielania innych form pomocy,
o których mowa w §9, oraz rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw przekazy-
wanych przez Rad´ Miejskà lub Burmistrza Miasta Szczytna.

4. Sta∏e monitorowanie oraz doskonalenie realizacji wspó∏pracy samorzàdu Miasta
z organizacjami pozarzàdowymi.

5. Przedk∏adanie do 31 sierpnia w∏aÊciwym komisjom Rady Miejskiej i Burmistrzowi
propozycji dotyczàcych priorytetów oraz potrzeb finansowych w zakresie reali-
zacji zadaƒ Miasta przez organizacje pozarzàdowe na przysz∏y rok bud˝etowy.

6. Sta∏e kreowanie koncepcji wspó∏pracy mi´dzy Miastem a organizacjami poza-
rzàdowymi.

7. Wyra˝anie opinii w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji pozarzàdowych. 

§8
1. Wspó∏praca Miasta odbywaç si´ b´dzie w formach:

1) powierzenia organizacji pozarzàdowej realizacji zadania publicznego
i udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie jego realizacji.

2. Miasto mo˝e udzielaç organizacjom pozarzàdowym pomocy w postaci:
1) pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç statutowà

organizacji pozarzàdowej na zasadach okreÊlonych przez Rad´ Miasta
Szczytna,

2) udost´pniania lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spo-
tkania otwarte,

3) wspó∏pracy w pozyskiwaniu Êrodków finansowych z innych êróde∏,
4) organizowania konsultacji i szkoleƒ, celem podniesienia sprawnoÊci

funkcjonowania organizacji pozarzàdowych,
5) promocji dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych, zw∏aszcza w Êrod-

kach masowego przekazu,
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6) pomocy w nawiàzywaniu kontaktów i wspó∏pracy organizacji pozarzà-
dowych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i mi´dzynarodowej. 

§ 9
1. Dotacje z bud˝etu miasta, o których mowa w §8 pkt 1 i 2 mogà byç przyznane

organizacjom wymienionym w art. 3 Ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) zwanej dalej ustawà.

2. Przez ofert´, umow´ oraz sprawozdanie, rozumie si´ ofert´, umow´ i sprawoz-
danie, które stanowià za∏àczniki 1, 2 i 3 do Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pu-
blicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891) 

§ 10
Post´powanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie okreÊlonym w ustawie,
w oparciu o zasady powszechnoÊci, jawnoÊci, efektywnoÊci i formy pisemnej post´-
powania.

§11
1. Z∏o˝one oferty sprawdza pod wzgl´dem formalnym w∏aÊciwy wydzia∏, natomiast

opiniuje merytorycznie i†przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Zespó∏.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia

dokonuje Burmistrz Miasta.
3. Burmistrz Miasta w toku dokonywania wyboru z∏o˝onych ofert mo˝e ˝àdaç

udzielenia od podmiotów ubiegajàcych si´ o dotacj´ dodatkowych informacji
dotyczàcych z∏o˝onych przez nich ofert.

4. Oferty nie spe∏niajàce wymogów formalnych, okreÊlonych w niniejszej Karcie
oraz z∏o˝one po terminie pozostawia si´ bez rozpatrzenia, informujàc o tym pi-
semnie oferenta.

§12
Burmistrz Miasta powiadamia podmioty, które z∏o˝y∏y oferty o udzielenie dotacji
o wyniku post´powania i podaje do publicznej wiadomoÊci przez wywieszenie na
tablicy og∏oszeƒ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du Miejskiego infor-
macj´ o przyznanych dotacjach wskazujàc podmioty, którym je przyznano.

Postanowienia koƒcowe

§ 13
Szczycieƒska Karta Wspó∏pracy Miasta i Organizacji Pozarzàdowych wchodzi w ̋ ycie
z dniem podj´cia Uchwa∏y Nr XVII/133/04 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 sty-
cznia 2004 r. w sprawie polityki Miasta Szczytna wobec organizacji pozarzàdowych
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UCHWA¸A  Nr ................
Rady Miasta w Wa∏czu 

z dnia ...............................................

w sprawie: przyj´cia „Programu wspó∏pracy” pomi´dzy w∏adzami miasta Wa∏cza,
a organizacjami pozarzàdowymi i podmiotami, o których mowa w
art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 2003 roku o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie na podstawie:  art. 5 ust. 3
Ustawy z dnia 24.04.2003 roku o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie.

§ 1 
Przyjmuje si´ Program Wspó∏pracy w∏adz miasta z organizacjami pozarzàdowymi
na lata 2004-2006, stanowiàcymi za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y. 

§ 2
Zobowiàzuje si´ Burmistrza Miasta Wa∏cza do realizacji Programu okreÊlonego
w § 1 niniejszej Uchwa∏y, w tym w szczególnoÊci do uwzgl´dnienia go
przy opracowaniu projektu uchwa∏y bud˝etowej na ka˝dy kolejny rok bud˝etowy.

§ 3
Wszystkie zmiany w  treÊci Programu Wspó∏pracy b´dà wnoszone aneksem do
niniejszej Uchwa∏y.

§ 4
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Rady Miasta
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PROGRAM WSPÓ¸PRACY

w∏adz miasta Wa∏cza z organizacjami pozarzàdowymi        i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIA¸ I
Wst´p 

Aktywna dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych jest istotnà cecha spo∏eczeƒstwa
demokratycznego, elementem aktywizujàcym i spajajàcym spo∏ecznoÊç lokalna.
Priorytetem w∏adz miasta Wa∏cza jest s∏u˝enie mieszkaƒcom – w ramach posiada-
nych Êrodków – w sposób mo˝liwie najskuteczniejszy.
Wierzymy, ˝e prowadzenie aktywnej polityki w zakresie wspó∏pracy z organizacjami
obywatelskimi jest jednym z elementów efektywnego zarzàdzania miastem. 
U pod∏o˝a „Programu Wspó∏pracy” le˝y przekonanie w∏adz miasta o korzyÊciach
z niego p∏ynàcych;

• odcià˝enie sektora publicznego w realizacji niektórych zadaƒ,
• uzupe∏nieniu dzia∏aƒ gminy w zakresie nie obejmowanym przez struk-

tury gminy,
• prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia∏aƒ dzi´ki dobre-

mu rozpoznaniu potrzeb spo∏ecznych,
• budowaniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego poprzez aktywizacj´ spo∏ecz-

noÊci lokalnej.

§ 1 
1. Ilekroç w tekÊcie POROZUMIENIA WSPÓ¸PRACY jest mowa o:
1) „organizacjach” – rozumie si´ przez to organizacje pozarzàdowe i podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie.

2) „Ustawie” – mowa jest o Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie.

2. Niniejszy Program jest propozycja dla wszystkich wyra˝ajàcych wol´ wspó∏pracy
w dzia∏aniach na rzecz naszego miasta i jego mieszkaƒców.

§ 2
Celem Programu Wspó∏pracy jest wspó∏dzia∏anie w realizacji funkcji miejskich.

§ 3
Program Wspó∏pracy ograniczony jest do tych organizacji, które prowadzà swojà
dzia∏alnoÊç na terenie Wa∏cza lub dla jego mieszkaƒców.

§ 4
Instytucje realizujàce Program Wspó∏pracy:

a) Rada Miasta i jej Komisje – w zakresie wytyczenia polityki spo∏ecznej
i finansowej miasta oraz nawiàzywania bran˝owej wspó∏pracy z organi-
zacjami,
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b) Burmistrz Miasta – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowaniu de-
cyzji o priorytetach dzia∏alnoÊci z organizacjami, dysponowania Êrod-
kami w ramach bud˝etu, decydowaniu o przyznaniu dotacji i innych
form pomocy poszczególnym organizacjom,

c) Biuro Rady Miasta – w zakresie kontaktów pomi´dzy organizacjami,
a poszczególnymi Komisjami Rady Miasta,

d) Komisja Konsultacyjna pod przewodnictwem Burmistrza Miasta , z∏o-
˝ona z 3 cz∏onków Rady Miasta, 2 przedstawicieli Urz´du Miasta i 6
przedstawicieli organizacji ( w tym 3 przedstawicieli podmiotów okre-
Êlonych w art. 3 ust. 3 Ustawy) – ..........................,

e) koordynator procesu wspó∏pracy – w zakresie prowadzenia bazy danych
o organizacjach pozarzàdowych oraz utrzymywania bie˝àcych kontaktów
pomi´dzy samorzàdem i sektorem pozarzàdowym i doradztwa w∏adzom
miasta w sprawach dotyczàcych organizacji. 

§ 5
1. Co najmniej dwa razy do roku b´dà organizowane spotkania organizacji z:

a) Burmistrzem Miasta Wa∏cza,
b) Radà Miasta Wa∏cza,
c) przedstawicielami Referatów UM.

2. Spotkania mogà mieç – w zale˝noÊci od potrzeb  - charakter :
a) informacyjny,
b) promocyjny,
c) integracyjny

3. O terminach spotkaƒ informowane b´dà organizacje, które w Banku Informacji
o Organizacjach zdeklarujà zainteresowanie danà dziedzinà.

4. w ramach spotkaƒ organizacje b´dà mia∏y mo˝liwoÊç przedstawienia swoich
propozycji, opinii i wniosków mogàcych usprawniç poszczególne dziedziny pracy
Urz´du Miasta.

5. Przed spotkaniem organizacje majà mo˝liwoÊç sk∏adania, na r´ce koordynatora
wspó∏pracy, propozycji zagadnieƒ, które wg nich powinny byç poruszane i pytaƒ
na które chcia∏yby uzyskaç odpowiedê.

§ 6
W ramach Programu Wspó∏pracy organizacje mogà uzyskaç nast´pujàce formy
wsparcia ich dzia∏alnoÊci:

a) dofinansowania programów w formie dotacji,
b) finansowania zadaƒ w formie kontraktów,
c) udost´pnienie lokalu na spotkania,
d) pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach,
e) wspó∏praca w gromadzeniu Êrodków,
f) konsultacje i szkolenia,
g) promocja dzia∏alnoÊci w mediach,
h) pomoc w nawiàzywaniu kontaktów mi´dzynarodowych,
i) ..............................................................

§ 7
Przekazywanie informacji do organizacji o nowych mo˝liwoÊciach wspó∏pracy
przebiegaç b´dzie w formie;

a) informacji w prasie lokalnej,
b) za poÊrednictwem koordynatora wspó∏pracy,
c) innej .......................................

194

DOKUMENTY WYPRACOWANE PRZEZ GRANTOBIORCÓW – WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE



§ 8
W∏adze miasta b´dà stara∏y si´ pomóc organizacjom w pozyskiwaniu Êrodków
poprzez:

a) organizacj´ szkoleƒ,
b) opiniowanie wniosków o granty i dotacje,
c) informowanie o potencjalnych êród∏ach finansowania.

Dzi´ki tej formie wspó∏pracy, do Wa∏cza mogà trafiç Êrodki na realizacj´ programów
wa˝nych i potrzebnych mieszkaƒcom.

§ 9
W∏adze Miasta b´dà udziela∏y pomocy w kreowaniu wspó∏pracy w mediach celem
zaspokajania potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnej.

§ 10
Ustala si´ zorganizowanie walnego spotkania organizacji dla wyboru reprezentacji
do Komisji Konsultacyjnej.

ROZDZIA¸ II
Zasady wspó∏pracy

§ 11
Powo∏uje si´ Komisj´ Konsultacyjnà jako organ opiniotwórczo - doradczy dla
Burmistrza Wa∏cza w sk∏adzie:

1) 3 radnych delegowanych przez Przewodniczàcego Rady Miasta Wa∏cza,
2) 2 przedstawicieli Urz´du Miasta delegowanych przez Burmistrza Miasta Wa∏cza,
3) 6 przedstawicieli organizacji, wybranych na walnym zebraniu, z czego 3

z NGO i 3 z podmiotów wg art. 3 ust. 3 Ustawy.

§ 12
Rol´ Koordynatora procesu wspó∏pracy powierza si´ ..............................................

§ 13
Rada Miasta uchwalajàc bud˝et rokrocznie rezerwowaç b´dzie Êrodki na realizacje
zadaƒ ze sfery publicznej w wysokoÊci ni mniejszej ni˝ 1 % kwoty bud˝etu miasta.

§ 14
Powierzenie zadaƒ ze sfery publicznej odbywaç si´ b´dzie w drodze przepisów
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

§ 15
Ustala si´ nast´pujàce sposoby zlecania zadaƒ sfery publicznej na terenie miasta
Wa∏cza:

1. Dotacje – jako wspieranie zadaƒ w ramach celów statutowych.
Wnioskowana kwota nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 90 %          ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia lecz nie wi´cej ni˝ ............ z∏otych.

2. Kontrakty – jako powierzanie zadaƒ lub wspieranie zadaƒ, zgodnie
z ustawà, finansowanie w 100% bud˝etu przedsi´wzi´cia.

§ 16
1. Szczegó∏owe zasady wspó∏pracy pomi´dzy miastem Wa∏cz i organizacjami

okreÊla osobne porozumienie wg wzoru ustalonego przez Burmistrza Wa∏cza.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wspó∏pracy okreÊlonej w § 15

ust. 1.
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3. Porozumienie okreÊlone w ust. 1 zawiera si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝  na 1 rok
bud˝etowy.

§ 17
Dotacje, o których mowa w § 15, nie b´dà udzielane na:

1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Dzia∏alnoÊci politycznà i religijnà.
3. Finansowanie zadaƒ inwestycyjnych.
4. Pokrycie kosztów utrzymania biura, chyba, ˝e stanowi ono element w re-

alizacji projektu.

§ 18
1. Organizacje pozarzàdowe ubiegajàce si´ o Êrodki z bud˝etu miasta 

w rozumieniu § 15 ust. 1 zobowiàzane sà do z∏o˝enia u Burmistrza Miasta Wa∏cza
wniosku i za∏àczników w terminie ........................ roku poprzedzajàcego rok,
w którym nastàpi realizacja projektu.

2. Wzór wniosku, nazwy za∏àczników i sposób rozliczenia dotacji okreÊla Burmistrz
Miasta Wa∏cza.

3. Poza terminem okreÊlonym w ust. 1 Burmistrz Miasta mo˝e og∏aszaç dodatkowe
terminy sk∏adania wniosków.

§ 19
1. Burmistrz Miasta dokonuje wyboru wniosków, które otrzymujà dotacje na pod-

stawie nast´pujàcych kryteriów oceny:
a) korzyÊci jakie przyniesie realizacja zadania mieszkaƒcom miasta,
b) kosztów realizacji zdania,
c) nowatorskoÊç sposobów realizacji zdania,
d) wspó∏pracy realizatora z innymi podmiotami,
e) mo˝liwoÊç kontynuacji projektu po zakoƒczeniu dotacji,
f) ...............................................................................

2. O decyzji Burmistrz Miasta informuje wnioskodawc´ listownie.

§ 20
Sprawozdanie z realizacji projektów podejmowanych przez organizacje zostaje
przekazane radnym oraz podane do wiadomoÊci publicznej raz w roku poprzez
wywieszenie na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta oraz zamieszczenie na stronach
internetowych Urz´du Miasta.

§ 21
Kontrol´ prawid∏owoÊci wykorzystania kwoty dotacji wykonuje Burmistrz Miasta
wykorzystujàc informacje przedk∏adane przez Skarbnika Miasta o prawid∏owoÊci
formalno – rachunkowej przedk∏adanych rozliczeƒ.

§ 22
1. Co roku, Program Wspó∏pracy b´dzie oceniany pod wzgl´dem merytorycznym,

organizacyjnym i finansowym.
2. Wnioski pos∏u˝à w∏adzom miasta Wa∏cza do analizy efektów Programu,a orga-

nizacjom do usprawniania ich dzia∏alnoÊci, szczególnie w sferze kontaktów z sa-
morzàdem lokalnym.

3. Wnioski b´dà równie˝ podstawà do dokonywania niezb´dnych zmian w Programie
Wspó∏pracy celem zwi´kszenia efektywnoÊci jego dzia∏ania. 
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