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U C H W A Ł A  Nr XXXVII /202/10 
Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 9 listopada 2010 roku 
 

 
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi  i 

Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalnośd Pożytku Publicznego na 2011 rok. 
 

 
Na  podstawie  art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1, 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 późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 z późn. zm.) -  Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Uchwala się Program Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi 
Podmiotami Prowadzącymi Działalnośd Pożytku Publicznego na 2011 rok, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. 

  

 

 

                                                                                                   Przewodniczący 
                                                                                                       Rady Gminy 
 
                  Eugeniusz Kałabun 
 

           
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

Załącznik 
         do Uchwały Nr XXXVII/202/10 
         Rady Gminy Stara Kornica  
         z dnia 9 listopada 2010 r. 
 

 
Program Współpracy Gminy Stara Kornica 

z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami 
Prowadzącymi Działalnośd Pożytku Publicznego  na 2011 rok. 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Program współpracy wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) obowiązku 
wzajemnego informowania się przez organizacje i władze samorządowe o planowanych 
kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działao. 
 
2.  Program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy 
Stara Kornica  z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadao publicznych, których 
realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. 
 

II. Cele programu 
 
1. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. jest 
budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem Gminy Stara Kornica, a organizacjami 
pozarządowymi, które służy efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności w 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaoców gminy Stara Kornica. 
 
2. Celami szczegółowymi programu są: 
1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaoców gminy, 
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie, 
3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, 
4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, 
5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 
6) intensyfikacja działao na rzecz dzieci i młodzieży. 
 

III. Zasady współpracy 
 
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie Stara Kornica odbywad się będzie na 
następujących zasadach: 
1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym 
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, 
2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu  
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów, 
3) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają 
sobie wzajemnie zadao, posiadają zdolnośd do bycia podmiotem prawa, 
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4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji 
zadao publicznych, 
5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie 
wykonywanych działao, 
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadao publicznych przez organizacje 
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. 
 

IV. Zakres przedmiotowy 
 
1. Obszar współpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę 
zadao publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy. 
 

V. Formy współpracy 
 
1. Współpraca pomiędzy Gminą Stara Kornica a organizacjami pozarządowymi będzie 
prowadzona w szczególności poprzez: 
1) zlecanie realizacji zadao publicznych na zasadach określonych w ustawie, w ramach 
organizowanych otwartych  konkursów ofert, które może mied formy:  
a) powierzania wykonywania zadao publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 
ich realizacji, 
b) wspierania wykonywania zadao publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji, 
2) zlecanie realizacji zadao publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z 
przepisami określonymi w art. 19 a) ustawy, 
3) współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez 
informowanie o możliwości ich uzyskania, 
4) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
5) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli Gminy, 
6) udostępnianie, na warunkach preferencyjnych, nieruchomości lub ich części, niezbędnych 
organizacjom pozarządowym do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadao 
gminy, 
7)  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 
8) zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięd, 
9) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na 
stronie internetowej Gminy, 
10) publikowanie ważnych informacji dotyczących działao podejmowanych przez gminę i 
organizacje pozarządowe na stronie internetowej Gminy, 
11) działalnośd informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleo i 
wydawanych publikacji, 
12) promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego 
wizerunku. 
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VI. Priorytetowe zadania publiczne 

 
1. Ustala się na 2011 rok następujące dziedziny, w ramach których Gmina może zlecid 
organizacjom pozarządowym zadania do realizacji: 
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
2) ochrona i promocja zdrowia, 
3) działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
4) wypoczynek dzieci i młodzieży, 
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
7) turystyka i krajoznawstwo, 
8) działalnośd na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeostwami, 
9) działalnośd na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 
10) działalnośd na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka. 
 

VII. Okres i sposób realizacji programu 
 

1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok obowiązuje od 
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
2. Program będzie realizowany w szczególności poprzez: 
1) zlecanie realizacji zadao publicznych: 
a) w ramach otwartych konkursów ofert, 
b) z pominięciem otwartego konkursu ofert,  
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 
3) przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację 
zadao publicznych, 
4) sporządzanie sprawozdao ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

VIII. Wysokośd środków przeznaczona na realizację programu 
 
1. Wysokośd środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu  określa 
uchwała budżetowa na rok 2011. 
2. Wysokośd środków finansowych przeznaczonych na realizację zadao publicznych w trybie 
art. 19 a) ustawy, stanowi najwyżej 20 % dotacji planowanych w roku 2011 na realizację 
zadao publicznych przez organizacje pozarządowe. 
 

IX. Sposób oceny realizacji programu 
 

1. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadao programu współpracy zajmuje się 
właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za współpracę z 
organizacjami pozarządowymi. 
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2. Pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi 
dokona oceny realizacji programu i przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy Stara Kornica w 
terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku. 
 
 

X. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 
 
1. Tworzenie programu przebiegało w następujących etapach: 
1) przygotowanie projektu programu przez pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
2) konsultowanie projektu programu z organizacjami – w formie pisemnego lub 
elektronicznego wyrażenia przez organizacje opinii o projekcie programu, zamieszczonym w 
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeo 
Urzędu Gminy, w terminie od 18 października 2010 r. do dnia 28 października 2010 roku, 
3) sporządzenie przez pracownika Urzędu Gminy, odpowiedzialnego za współpracę z 
organizacjami pozarządowymi zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach 
konsultacji, 
4) rozpatrzenie uwag i propozycji wniesionych przez organizacje w drodze konsultacji do 
projektu Programu, 
5) opracowanie ostatecznego projektu Programu, który zostaje przedłożony na sesję Rady 
Gminy Stara Kornica wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Gminy Stara Kornica na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego, 
6) podjęcie przez Radę Gminy Stara Kornica uchwały przyjmującej Program. 
 
 

XI. Postanowienia koocowe 
 
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie maja przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy 
o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówieo publicznych. 
 
 
 
 
         Przewodniczący 
            Rady Gminy 
 
         Eugeniusz Kałabun 


