
Uchwała  Nr III/14/11 
Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 25 stycznia 2011 r. 
 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami  
                    pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia  
                    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
                   działającymi na jej terenie na lata 2011 - 2012 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 ) i 
w oparciu o art. 5a ust. 2 i ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593,Nr 116, poz. 
1203 i Nr 210, Poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i 
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:  
                                                          
                                                              § 1 
Uchwala się Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie gminy na lata 2011 – 2012 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
                                                              § 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
                                                               § 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Komprachcicach. 
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
 
 
                                                                                                       Antoni   Wencel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Załącznik  
                                                                                      do uchwały Nr III/14/11 
                                                                                      Rady Gminy Komprachcice 
                                                                                      z dnia 25 stycznia  2011 r.  
 
Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz  z 
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 
2011 – 2012   
                                                 I. Postanowienia ogólne  
  
                                                                  § 1 

Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2011 – 2012 , 
zwany w dalszej części „programem”, stanowi element polityki społeczno finansowej 
Gminy Komprachcice.  
 
                                                             § 2 
Ilekroć w programie jest mowa o:  
1 ) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  
     pożytku  publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. ), 
2 ) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć podmioty wymienione  
     w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,  
3 ) innych podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  
     ustawy, 
4 ) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Komprachcice, 
5 ) działalności pożytku publicznego – należy prze to rozumieć działalność społecznie  
     użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w sferze zadań  
     publicznych  określonych w art. 4 ustawy, 
6 ) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4  
     ust. 1 ustawy, o ile obejmują zadania Gminy Komprachcice.  
 
                                                              § 3 
Program określa cele, zasady, zakres i formy współpracy gminy z organizacjami  
pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
i działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców, priorytetowe zadania publiczne, okres  
i sposób realizacji programu, wysokość środków na jego realizację oraz sposób oceny 

      realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji 
i tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych.  
 
 
                         II.  Cel główny i cele szczegółowe programu  
 
                                                             § 4 
1. Głównym celem , któremu służyć ma wprowadzenie programu, jest efektywne  
    wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb  
    i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy. 
2. Cel główny programu,  realizowany jest poprzez cele szczegółowe, a w szczególności  
    przez: 



1 ) udział organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy, 
2 ) określenie priorytetowych zadań publicznych, 
3 ) udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, 
4 ) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,    
5 ) podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności 
     funkcjonowania  organizacji pozarządowych i innych podmiotów.  
 
                                              III. Zasady współpracy  
                                                          
                                                             § 5 
 Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  
 odbywa się na zasadach: 
1 ) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych 
     i innych podmiotów oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych, 
2 ) suwerenności stron – oznaczającej, że gmina i organizacje pozarządowe oraz inne 
     podmioty podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność 
     względem siebie, 
3 ) partnerstwa – które oznacza, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w 

           identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu 
           najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty   
           równoprawne w tych procesach, 
     4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie  najlepszych 
         efektów w realizacji zadań publicznych, 
     5) uczciwej konkurencji i jawności – mającej na celu kształtowanie przejrzystych zasad 
         współpracy, opartych na równych i jasnych kryteriach wyboru realizatora zadania oraz  
         na zapewnieniu równego dostępu do informacji.  
 
                                    IV. Zakres przedmiotowy współpracy  
 
                                                                    § 6  
 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
     jest: 
1) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania, 
2) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, za 
    zdrowie, kulturę i ochronę środowiska, 
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej, 
4) umacnianie więzi społecznych oraz wprowadzanie nowatorskich działań, dzięki  
    właściwemu rozpoznawaniu występujących potrzeb. 
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami  
    pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie 
    gminy lub na rzecz jej mieszkańców.  
 
                                                V. Formy współpracy 
  
                                                                  § 7 
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności  
    w formach:  
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach  
    określonych w ustawie, które mogą mieć formy: 
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 



    ich realizacji, lub   
b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na  
    dofinansowanie ich realizacji .  
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, a w szczególności 
    poprzez udział w organizowanych spotkaniach, 
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, 
    projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
    organizacji,  
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,  
    o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku 
    jej utworzenia, 
5) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,  
    złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych  
   organów gminy wraz z określeniem przedmiotu ich działania, 
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach  
    prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm. ), 
8) obejmowania patronatem przez Wójta Gminy Komprachcice przedsięwzięć realizowanych 
    przez organizacje pozarządowe, 
9) udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie informowania o  
    możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, 
10) promocji działalności organizacji pozarządowych, poprzez zamieszczanie lub 
   przekazywanie na wniosek zainteresowanych, informacji dotyczących nowych inicjatyw 
   na stronie internetowej Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz w gazecie gminnej, 
11) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów o zasięgu regionalnym, 
   ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom  
   i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów.  
 
                             VI. Priorytetowe zadania publiczne  
 
                                                           § 8 
 Na lata 2011 – 2012 ustala się jako priorytetowe zadania  dotyczące: 
1) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  
    w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,          
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
 a) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 
 b) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym 
     współzawodnictwa sportowego szkół o zasięgu lokalnym i środowiskowym, 
 c) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych o 
     charakterze lokalnym , powiatowym i regionalnym, 
 d) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, 
 e) współdziałanie z Ludowymi Klubami Sportowymi , Ludowymi Zespołami Sportowymi i    
     Ludowymi Uczniowskimi Klubami Sportowymi, w realizacji przez nie zadań w dziedzinie  
     prowadzonej działalności sportowej, 
 f) współdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności ruchowej. 
3) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy  
    zagranicznej , 
4) porządku i bezpieczeństwa publicznego – wspieranie działań ochotniczych straży  
    pożarnych , 
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 



a) organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym lub środowiskowym  
     mających istotne znaczenie dla kultury mieszkańców gminy, 
b) upowszechnianie i promocja lokalnej działalności artystycznej w tym chórów oraz  
     zespołów promujących gminę, 
c) poszerzanie wiedzy o kulturze, dziedzictwie narodowym i tradycjach gmin partnerskich. 
 
                                      VII. Okres realizacji programu  
                                                
                                                                  § 9  
Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. 
 
                        VIII. Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu 
 
                                                                 § 10  
1. Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych, 
     a w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom określa uchwała budżetowa 
     na dany rok, nie mniej niż 250 tyś zł. 
2. Udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez  
    organizacje pozarządowe przyznawane jest dopiero po uchwaleniu budżetu gminy na dany  
    rok.  
3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego. 
4. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do  
   zamieszczenia  w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź 
   dofinansowaniu z budżetu gminy.  
 
                                   IX. Sposób oceny realizacji programu 
                                                                 
                                                                  § 11 
1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie . 
2. Wójt Gminy Komprachcice poprzez swoich pracowników kontroluje  realizację 

zadań, a w szczególności ocenia: 
 1)  stan realizacji zadania, 
 2)  jakość i efektywność wykonania zadania, 
 3)  prawidłowość prowadzenia dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 
       zawartymi w umowie, 
 4) prawidłowość wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację zadania.        
  2. Wójt Gminy Komprachcice przedkłada Radzie Gminy Komprachcice do dnia 30 kwietnia 
       następującego po każdym roku obowiązywania programu sprawozdanie z jego realizacji. 
  3. Sprawozdanie, o którym mowa wyżej zawierać będzie informacje na temat efektywności 
      realizacji programu opartej w szczególności o analizę następujących wskaźników : 
  1) liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadań   
      publicznych, 
  2) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym, 
  3) liczba form współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarządowymi, 
  4) liczba przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem 
     Wójta Gminy Komprachcice, 
  5) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań.    
 
 
 



                  X. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji      
                       
                                                                  § 12  
 1. Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
  2. Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w oparciu o uchwałę  
      Nr XXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie  
      szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub  
      organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
      24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów  
      aktów prawa miejscowego. 
      W dniu 14 stycznia 2011 r. ogłoszono w formie pisemnej konsultacje z organizacjami  
      pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  
      kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym celu  
      zamieszczono informację pisemną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
      oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
      Wszelkie uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy można było składać  
      zgodnie z załączonym formularzem zgłaszania opinii stanowiącym załącznik do uchwały,  
      w terminie do dnia 19 stycznia 2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na  
      adres Urzędu Gminy bądź drogą elektroniczną. 
      Żadna z organizacji pożytku publicznego nie wniosła uwag i zastrzeżeń do   
      przedstawionego projektu Programu współpracy. 
 
             XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania 
                                              ofert w otwartych konkursach ofert. 
            
                                                                  § 13  
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym odbywa się 
    po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny 
    tryb zlecania. 
2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane przez Wójta Gminy Komprachcice i przeprowadzane 
     w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 
3. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie gminy.  
 
                                                                 § 14 
1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Komprachcice zarządzeniem. 
2. W skład komisji konkursowej wchodzi:  
1 ) trzech przedstawicieli Wójta Gminy Komprachcice, 
3 ) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących 
     organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. 
3. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające  
    specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których  
    dotyczy konkurs. 
4. Komisja dokonuje otwarcia ofert konkursowych w terminie siedmiu dni, od ostatecznego 
    terminu wyznaczonego na ich składanie. 
5. Komisja dokonuje oceny ofert konkursowych pod względem formalnym i merytorycznym. 
6. Ze swoich prac  Komisja sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji 
    oraz wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu. 
 7. Komisja przedkłada Wójtowi te oferty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne 
    oraz pozostałe oferty przedłożone do oceny, ale nie spełniające wymogów określonych  
    wyżej. 



8. Po akceptacji przez Wójta ofert spełniających wymogi formalne i merytoryczne Komisja 
    dokonuje wstępnego podziału środków finansowych dla poszczególnych organizacji 
    lub podmiotów pożytku publicznego. 
9. Zaproponowany podział dotacji Komisja przedkłada Wójtowi w formie protokołu do  
    ostatecznego załatwienia. 
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną dotacją, oferent  
     przedkłada korektę kosztorysu zadania.      
 
 
 
                                               XII. Postanowienia końcowe   
                
                                                                  § 15  
Główni realizatorzy programu, to: 
1 ) Rada Gminy Komprachcice w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz w   
     zakresie określenia środków finansowych na jej realizację, 
2 ) Wójt Gminy Komprachcice w zakresie polityki wytyczonej przez Radę Gminy, 
3 ) organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie realizacji zadań publicznych w  
     oparciu  o podpisane umowy z Wójtem Gminy. 
 
        


