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   Uchwała Nr  /2010
Rady Gminy Ładzice

z dnia  2010 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi
 oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, 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, Nr 28, poz.146, Nr 
106, poz.675;), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 
116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,  Nr 175, 
poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz.651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr28, poz. 146, Nr 28, poz. 
146)
 Rada Gminy w Ładzicach uchwala, co następuje:
       

§1.  Uchwala  Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz   podmiotami 
wymienionymi  w art.  3  ust.  3  ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku 
publicznego    i o wolontariacie na  2011 rok,  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

           §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice. 
                                                                                                                                               
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy            

Zenon Śliwiński                       



                                                                                     Załącznik do Uchwały nr .. /2010 
.                                                                                                             Rady Gminy Ładzice   
                                                                                                              z dnia …....2010 r.    

Program współpracy Gminy Ładzice z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami 
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie na rok 2011.                                                                       

Gmina  Ładzice  opracowując  program współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyraża w ten sposób wolę 
współdziałania w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.
Organizacje obywatelskie poprzez swoją działalność tworzą warunki do udziału obywateli w 
życiu  swej  społeczności  lokalnej,  integrują  ją  i  aktywizują.  Aktywna  współpraca  z 
organizacjami  pozarządowymi  i  środowiskami  lokalnymi  jest  jednym  z  elementów 
efektywnego kierowania Gminą.  Pełnienie  przez organizacje obywatelskie  różnych funkcji 
społecznych powoduje,  iż szczególnego znaczenia  nabiera  zarówno wymiana  doświadczeń 
między  nimi,  jak  też  współpraca  sektora  pozarządowego  z  sektorem publicznym,  w tym 
szczególnie z organami samorządu terytorialnego. Podstawowymi efektami takiej współpracy 
powinno  być  umacnianie  w społecznej  świadomości  odpowiedzialności  za  siebie  i  swoje 
otoczenie,  budowanie  społeczeństwa  obywatelskiego  poprzez  aktywizację  społeczności 
lokalnych  oraz wprowadzanie  bardziej  efektywnych  działań  dzięki  dobremu  rozpoznaniu 
występujących potrzeb.

Samorząd  Gminy Ładzice,  przekonany o  korzyściach  płynących  ze   współpracy  z 
organizacjami  pozarządowymi,  mając  na  względzie  podniesienie  poziomu  jakości  życia 
mieszkańców  ,  będzie  nadal  podejmował  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  w 
oparciu o  przyjęte założenia niniejszego Programu.

I Postanowienia ogólne.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 z późn. zm.);
2. Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Ładzice;
3. Radzie- należy przez to rozumieć Radę Gminy Ładzice;
4. Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ładzice;
5.  Komórkach  organizacyjnych-  należy przez  to  rozumieć  komórki  organizacyjne  Urzędu Gminy 
Ładzice realizujące działania z określonego obszaru współpracy;
6. jednostkach- należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne;
7. organizacjach pożytku publicznego- należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8. komisji konkursowej- należy przez to rozumieć Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta w 
celu zaopiniowania ofert;



9. otwartym konkursie ofert – należy przez to rozumieć konkurs na dotacje z budżetu Gminy Ładzice 
na realizację zadań gminy;
10.  Programie-  należy  przez  to  rozumieć  Program  Współpracy  Gminy  Ładzice  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2011;
11. środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne, o których mowa w ustawie o 
finansach publicznych, przeznaczonych na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy;
12. dotacji  – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

II Cel główny i cele szczególne Programu.

Celem głównym programu współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  jest  budowanie  i  umacnianie 
partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi działającymi 
na  obszarze  gminy  poprzez  wspieranie  tych  organizacji  w  realizacji  ważnych  celów 
społecznych oraz stwarzanie warunków do powstawania różnorodnych inicjatyw  i struktur 
działających na rzecz lokalnej społeczności..

Celami szczególnymi Programu jest prowadzenie przez Gminę Ładzice działalności w sferze 
zadań  publicznych  gminy   określonych  w  art.  4  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy,
 a polegającym na:

1.umacnianiu  w  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  swoje 
otoczenie, wspólnotę oraz jej tradycje lokalne;

2. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
3. uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe;
4. zapewnieniu warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;
5. realizacja zapisów w dokumentach:
a) Strategia Rozwoju Gminy Ładzice,
b) Program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Ładzice w 2011r,
c) Program Rozwoju Lokalnego,
d. Gminny Program przeciwdziałania narkomanii ( 2011-2015),
e) Plan Odnowy Miejscowości Zakrzówek Szlachecki ( 2008-2015),
6. Większa efektywność wydatkowania środków publicznych;
7. Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
8. Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu;
9. Propagowanie aktywnego stylu życia oraz kultury fizycznej, budowanie oferty sportowo – 
rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy.

III Zasady i formy współpracy

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 



a) zasada pomocniczości – oznacza to, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań 
własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i 
terminowy. 

b) zasada suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami 
kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności 
statutowej. 

c) zasada partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równoprawnych partnerów na 
warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem. 

d) zasada efektywności – polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w 
realizacji zadań publicznych. 

e) zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad 
współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych. 
Zarówno Gmina  jak i organizacje pożytku publicznego w trakcie udzielania dotacji oraz 
wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi 
obyczajami. 

2. Współpraca może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 

a) Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez: 

- powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji, 

- wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 

b) Współpraca pozafinansowa polega na: 

- wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 

- konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, 

- konsultowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której 
mowa w art. 4 ustawy, z organizacjami działalności pożytku publicznego,

- tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz 
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, 

- udzielanie organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu, udostępnianie sal 
będących w dyspozycji Gminy na spotkania ( nie w celach komercyjnych),

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- publikowanie ważnych informacji dla organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy,tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy,



- promowanie przez Gminę działalności organizacji.

IV Zakres przedmiotowy

Zakres przedmiotowy programu określa  art.  4 ustawy,  który wyznacza zakres sfery zadań 
pożytku  publicznego  i  obejmuje  praktycznie  wszystkie  istotne  przedmioty  realnego  i 
potencjalnego wspólnego zainteresowania samorządu gminnego i organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

V Okres realizacji  programu współpracy

Gmina Ładzice realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  na  podstawie  rocznego  programu 
współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2011.

VI Sposób realizacji programu

1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert wg procedur określonych w ustawie oraz 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207). 

2. Wójt może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 
ustawy, zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dotacji określa art. 19a ustawy. 

VII Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu. 

Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych zlecanych 
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy określa uchwała Rady Gminy Ładzice w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2011 rok. 

VIII  Sposób oceny realizacji programu
 
Ocena realizacji programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie Gminy sprawozdania z 
realizacji niniejszego programu współpracy do dnia 30 kwietnia 2012 roku. 

IX Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Informacje, iż trwają prace związane z przygotowywaniem niniejszego Programu zamieszczono 
na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ładzice oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy w Ładzicach.
 
Roczny program współpracy zostanie opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób 
określony w uchwale Nr XXXVIII/213/2010 Rady Gminy  z dnia 16 września 2010r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności 



pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt programu celem uzyskania 
ewentualnych propozycji, został zamieszczony na stronie internetowej www.bip.ladzice.pl oraz
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ładzicach. 

X Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert. 

1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań 
publicznych powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją. Komisja i jej 
przewodniczący powoływana jest Zarządzeniem Wójta Gminy Ładzice w celu opiniowania 
złożonych ofert w otwartych konkursach ofert. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

a) przedstawiciele Urzędu Gminy Ładzice, 

b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z 
wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 biorące udział w konkursie, 

c) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe w konkursach obejmujących dziedziny ich 
działalności statutowej będą włączane do składu Komisji na podstawie zgłoszenia przedstawicieli 
do prac w komisjach konkursowych lub na podstawie pisemnego zaproszenia, 

d) z głosem doradczym w pracach Komisji mogą brać udział osoby posiadające specjalistyczną 
wiedzę w dziedzinie, w jakiej organizowany jest konkurs. 

3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 
98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania, 

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie 
publiczne, 

d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 
realizację zadania publicznego, 

e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
członków, 



f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich 
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

5. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Komisja 
ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy wyników konkursu. Decyzje 
Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w 
głosowaniu jawnym. 

6. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania 
wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest zatem wiążąca dla organu 
ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania 
publicznego dokonuje Wójt Gminy Ładzice. 

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

Rozdział XII Postanowienia końcowe 

1. Uchwalony program współpracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w 
Ładzicach, przy ul. Wyzwolenia 36. 

2. Dla zachowania zasady jawności i konkurencyjności do publicznej wiadomości w podobny 
sposób podaje się też wszystkie informacje dotyczące bieżącej współpracy Gminy
 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

3. Program współpracy obejmuje organizacje pozarządowe oraz innych jednostek prowadzących 
swoją działalność na terenie Gminy Ładzice lub na rzecz jego mieszkańców i spełniają wymogi 
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.  W sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszym  programie  zastosowanie  mają  przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o 
finansach publicznych.


