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Zaù¹cznik Nr 1                       
do Uchwaùy Nr XIV/133/2011 
Rady Miejskiej w Wolborzu          
z dnia 30 listopada 2011r.  

 
 

PROGRAM WSPÓ£PRACY GMINY WOLBÓRZ 

Z ORGANIZACJAMI POZARZ¥DOWYMI  ORAZ PODMIOTAMI 

PROWADZ¥CYMI DZIA£ALNOÚÃ POÝYTKU PUBLICZNEGO  

NA ROK 2012 

 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ilekroã w niniejszym �Programie wspóùpracy Gminy Wolbórz z organizacjami 

pozarz¹dowymi oraz podmiotami prowadz¹cymi dziaùalno�ã po¿ytku publicznego na 

rok 2012�, zwanym dalej �Programem�, jest mowa o:  
 

a) ustawie - nale¿y przez to rozumieã Ustawê z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaùalno�ci 

po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 z póên. zm.),  
b) organizacjach pozarz¹dowych - nale¿y przez to rozumieã organizacje pozarz¹dowe 

oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,  
c) konkursie ofert - nale¿y przez to rozumieã realizacjê zadania publicznego drog¹ jego 

zlecenia organizacji pozarz¹dowej wybranej na zasadach okre�lonych w ustawie, 
d) wùadzach gminy � nale¿y przez to rozumieã Radê Miejsk¹ w Wolborzu i Burmistrza 

Wolborza, 
e) dotacji � oznacza to dotacjê w rozumieniu art. 127, ust. 1, pkt 1, lit. e oraz art. 221  

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, 
poz. 1240 z póên.zm.). 

II.  CELE PROGRAMU 

 

1. Dùugofalowym celem gùównym wspóùpracy z organizacjami pozarz¹dowymi jest 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiêdzy samorz¹dem a organizacjami 

pozarz¹dowymi oraz zwiêkszenie stopnia zaspokojenia potrzeb spoùecznych. 
  
2. Celami szczegóùowymi s¹: 
 

a) urzeczywistnienie zasady pomocniczo�ci oraz umacnianie uprawnieñ obywateli i ich 

wspólnot , 
b) ksztaùtowanie demokratycznego ùadu spoùecznego w �rodowisku lokalnym, poprzez 

budowanie partnerstwa pomiêdzy administracj¹ publiczn¹ a organizacjami 
pozarz¹dowymi, 

c) zwiêkszenie aktywno�ci mieszkañców Gminy Wolbórz, sùu¿¹cej peùniejszemu 
zaspokajaniu potrzeb, 

d) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonuj¹cych na rzecz 
spoùeczno�ci lokalnych. 
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III. ZASADY WSPÓ£PRACY 

 

1. Podstawowym kryterium decyduj¹cym o podjêciu wspóùpracy z organizacjami 

pozarz¹dowymi jest prowadzenie przez nie dziaùalno�ci na terenie Gminy Wolbórz 
lub na rzecz jej mieszkañców. 

 
2. Wspóùpraca realizowana jest w oparciu o zasadê pomocniczo�ci, jawno�ci, 

efektywno�ci, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenno�ci stron, a wzajemne 

oddziaùywania reguluj¹ przepisy prawa. 
 

III. FORMY WSPÓ£PRACY 

 

1. Wspóùdziaùanie Gminy Wolbórz z organizacjami pozarz¹dowymi obejmuje 

wspóùpracê o charakterze finansowym i pozafinansowym. 
 
2. Wspóùpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadañ Gminy Wolbórz 

organizacjom pozarz¹dowym poprzez wsparcie wykonania zadania publicznego wraz 
z udzieleniem dotacji na czê�ciowe dofinansowanie jego realizacji. 
 

3. Wspóùpraca pozafinansowa polega na: 
 

a) wzajemnym informowaniu siê o planowanych kierunkach dziaùalno�ci  
i realizowanych zadaniach,  

b) konsultowaniu z organizacjami pozarz¹dowymi projektów aktów normatywnych 

dotycz¹cych sfer wspóùpracy poprzez udostêpnianie projektów tych aktów,  
c) promowaniu i udzielaniu pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji 

pozarz¹dowych,  
d) udostêpnianiu na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, sal 

konferencyjnych i sprzêtu technicznego w celu realizacji zadañ organizacji 

pozarz¹dowych,  
e) udzielaniu pomocy w nawi¹zywaniu wspóùpracy regionalnej, ponadregionalnej  

i miêdzynarodowej z partnerami o podobnym profilu dziaùania.  
 

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

 

1. Wspóùpraca pomiêdzy wùadzami samorz¹dowymi a organizacjami pozarz¹dowymi 

obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4, ust. 1 ustawy.  
W 2012 roku zadania publiczne Gminy Wolbórz realizowane przy udziale organizacji 
pozarz¹dowych bêd¹ obejmowaã sferê z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i mùodzie¿y oraz organizacjê imprez, 
zawodów i rozgrywek sportowych. 

 
2. Wspóùpraca, o której mowa w pkt. 1 polega na informowaniu partnerów Programu  

o podstawowym priorytetowym kierunku dziaùañ w roku 2012, jednak nie stanowi 
jedynego kryterium wspóùpracy. Do pozostaùych kryteriów nale¿¹: wiarygodno�ã, 

wykazana efektywno�ã i skuteczno�ã w realizacji zaùo¿onych celów, nowatorstwo 

metod dziaùania oraz posiadane zasoby. 
 
3. Organizacja pozarz¹dowa mo¿e z wùasnej inicjatywy zùo¿yã ofertê realizacji zadania 

publicznego, równie¿ takiego, które jest ju¿ realizowane w inny sposób, w tym przez 

organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje siê 
odpowiednio przepisy ustawy. 
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V. OKRES I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 
1. Program reguluje zasady wspóùdziaùania wùadz gminy z organizacjami 

pozarz¹dowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. 
 
2. Program bêdzie realizowany w szczególno�ci poprzez: 

 
a) zlecanie realizacji zadañ publicznych organizacjom pozarz¹dowym 

~ w ramach otwartych konkursów ofert, 
~ z pominiêciem otwartego konkursu ofert; 

b) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotycz¹cych dziaùalno�ci statutowej organizacji; 
c) tworzenie w miarê potrzeb wspólnych zespoùów konsultacyjnych; 
d) organizowanie i wspóùorganizowanie spotkañ, konferencji, szkoleñ, których 

uczestnikami s¹ przedstawiciele organizacji i samorz¹du; 
e) udzielanie staùego wsparcia merytorycznego organizacjom przez pracowników Urzêdu 

Miejskiego w Wolborzu; 
f) promowanie dziaùalno�ci sektora pozarz¹dowego. 

 
3. Realizatorami wspóùpracy ze strony Gminy Wolbórz s¹ w szczególno�ci: 

 

a) Rada Miejska w Wolborzu i jej komisje w zakresie:  
~ nawi¹zywania merytorycznej wspóùpracy z organizacjami pozarz¹dowymi, 
~ utrzymywania kontaktów pomiêdzy poszczególnymi komisjami staùymi,  

a organizacjami pozarz¹dowymi, realizuj¹cymi zadania w obszarach bêd¹cych 

jednocze�nie obszarami dziaùañ komisji. 
 

b) Burmistrz Wolborza w zakresie:  
~ realizacji zadañ wynikaj¹cych z Programu poprzez ogùaszanie otwartych 

konkursów ofert w celu wsparcia realizacji zadania i przekazania odpowiednich na 
ten cel �rodków w ramach bud¿etu, 

~ kontroli i oceny stanu realizacji zleconego zadania pod wzglêdem efektywno�ci  
i jako�ci przy pomocy swojego Zastêpcy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy. 

 

VI. WYSOKOÚÃ ÚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJÆ 

PROGRAMU 

 

Wysoko�ã �rodków bud¿etowych przeznaczonych na realizacjê programu, okre�li uchwaùa 

bud¿etowa na rok 2012. 
 

VII. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Wskaênikami efektywno�ci realizacji Programu s¹ w szczególno�ci: 
 

a) liczba ogùoszonych otwartych konkursów ofert na realizacjê zadañ publicznych; 
b) liczba ofert zùo¿onych w otwartych konkursach ofert; 
c) liczba zawartych umów na realizacjê zadania publicznego; 
d) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy; 
e) wysoko�ã �rodków finansowych przeznaczonych z bud¿etu gminy na realizacjê zadañ 

publicznych przez organizacje; 
f) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje. 
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2. Bie¿¹cym monitoringiem w zakresie realizacji zadañ Programu zajmie siê wùa�ciwy 

merytorycznie pracownik Urzêdu Miejskiego w Wolborzu, odpowiedzialny  
za wspóùpracê z organizacjami pozarz¹dowymi. 

 
3. Organizacje mog¹ zgùaszaã swoje uwagi, wnioski i propozycje dotycz¹ce realizacji 

Programu w trakcie organizowanych spotkañ z przedstawicielami Urzêdu Miejskiego  
w Wolborzu lub bezpo�rednio do pracownika odpowiedzialnego za kontakty  
z organizacjami. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski  
i propozycje dotycz¹ce realizowanych projektów bêd¹ wykorzystywane do 

usprawnienia bie¿¹cej i przyszùej wspóùpracy gminy z organizacjami. 
 

4. W terminie do 30 kwietnia 2013r. zostanie przedùo¿one Radzie Miejskiej w Wolborzu 

sprawozdanie z realizacji Programu, w którym dokonana zostanie ocena stanu 

wspóùpracy Gminy z organizacjami. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu 
zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Gminy Wolbórz. 

 
VII. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ  PRZEBIEG KONSULTACJI 

 

 

1. W celu uchwalenia Programu podejmowane s¹ nastêpuj¹ce dziaùania: 
 
a) przygotowanie projektu Programu przez pracownika Urzêdu Miejskiego w Wolborzu, 

odpowiedzialnego za wspóùpracê z organizacjami, 
b) przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z Uchwaù¹ Nr XLIV/299/2010 Rady 

Gminy Wolbórz z dnia 29 wrze�nia 2010r. w sprawie szczegóùowego sposobu 

konsultowania z radami dziaùalno�ci po¿ytku publicznego lub organizacjami 

pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziaùalno�ci 

po¿ytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotycz¹cych dziaùalno�ci statutowej tych organizacji, 

c) sporz¹dzenie przez pracownika Urzêdu Miejskiego w Wolborzu, odpowiedzialnego za 
wspóùpracê z organizacjami zestawienia opinii, uwag i wniosków zgùoszonych  
w ramach konsultacji, 

d) rozpatrzenie uwag i propozycji wniesionych przez organizacje w drodze konsultacji do 
projektu Programu, 

e) opracowywanie ostatecznego projektu Programu, który zostaje przedùo¿ony na sesjê 

Rady Miejskiej w Wolborzu wraz z projektem uchwaùy w sprawie uchwalenia Programu 
Wspóùpracy Gminy Wolbórz na rok 2012 z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi 

podmiotami, prowadz¹cymi dziaùalno�ã po¿ytku publicznego, 
f) podjêcie przez Radê Miejsk¹ w Wolborzu uchwaùy przyjmuj¹cej Program. 

 
VIII. TRYB POWO£YWANIA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI 

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH 

KONKURSACH OFERT 

 

1. Komisje konkursowe powoùywane s¹ w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert. 
 
2. Burmistrz Wolborza ka¿dorazowo po ogùoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacjê 

zadañ publicznych powoùuje w drodze zarz¹dzenia komisjê konkursow¹ do oceny 
zùo¿onych ofert. 
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3. Udziaù w pracach komisji konkursowej jest nieodpùatny i nie przysùuguje zwrot kosztów 
podró¿y. 

 
4. W skùad komisji konkursowej wchodz¹ przedstawiciele Burmistrza Wolborzu oraz osoby 

wskazane przez organizacje pozarz¹dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy, z wyù¹czeniem osób wskazanych przez organizacje pozarz¹dowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy bior¹ce udziaù w konkursie. 

 
5. W pracach komisji konkursowej mog¹ braã udziaù z gùosem doradczym osoby, 

posiadaj¹ce do�wiadczenie w realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem konkursu. 
 
6. Do zadañ komisji konkursowej nale¿y: 

- ocena ofert pod wzglêdem formalnym, merytorycznym, z uwzglêdnieniem kryteriów 
okre�lonych w tre�ci ogùoszenia konkursowego, 

- przygotowanie propozycji podziaùu �rodków pomiêdzy oferentami. 
 
7. Do czùonków komisji konkursowej bior¹cych udziaù w opiniowaniu ofert stosuje siê 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z póên. zm.) dotycz¹ce wyù¹czenia pracownika. 
 
8. W ocenie oferty zùo¿onej w konkursie, nie mo¿e braã udziaùu osoba, której powi¹zania ze 

skùadaj¹cym j¹ podmiotem mog¹ budziã zastrze¿enia co do jej bezstronno�ci. 
 
9. Ka¿dy czùonek komisji konkursowej podpisuje o�wiadczenie o bezstronno�ci. 
 
10. W przypadku stwierdzenia istnienia powi¹zañ, o których mowa w ust. 8, czùonek komisji 

zostaje wyù¹czony z oceny oferty podmiotu, z którym powi¹zanie wystêpuje. 
 
11. Prace komisji konkursowej mog¹ byã prowadzone w skùadzie co najmniej 3 osobowym, 

przy czym prace te mog¹ siê odbywaã bez udziaùu osób wskazanych przez organizacje 

pozarz¹dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, w przypadkach 
okre�lonych w art. 15 ust. 2da ustawy. 

 
12. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniêtych. 
 
13. W skùad komisji konkursowej wchodz¹ przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy, 

czùonkowie i sekretarz. 
 
14. Burmistrz powoùuj¹c komisjê konkursow¹ wskazuje jej przewodnicz¹cego  

i wiceprzewodnicz¹cego oraz sekretarza. 
 
15. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecno�ci 

wiceprzewodnicz¹cy komisji. 
 
16. Do zadañ przewodnicz¹cego komisji nale¿y w szczególno�ci: 

- reprezentowanie komisji na zewn¹trz; 
- prowadzenie posiedzeñ komisji; 
- ustalanie terminów posiedzeñ komisji; 
- zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami postêpowania konkursowego; 
- okre�lenie zadañ czùonkom komisji. 
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17. Do zadañ czùonków komisji nale¿y uczestnictwo w pracach komisji oraz wypeùnianie 
zadañ okre�lonych przez przewodnicz¹cego komisji. 

 
18. Do zadañ sekretarza komisji nale¿y: 

- zawiadamianie czùonków komisji o wyznaczonym terminie posiedzeñ, 
- przygotowanie protokoùu postêpowania konkursowego, 
- zapewnienie obsùugi administracyjno-technicznej pracy komisji, 

 
19. Komisja konkursowa zobowi¹zana jest wykonywaã swoje obowi¹zki sumiennie, 

dokùadnie i bezstronnie. 
 
20. Z prac komisji sporz¹dza siê protokóù, który podpisuje przewodnicz¹cy i wszyscy 

czùonkowie komisji. 
 
21. Komisja przedstawia protokóù z posiedzenia Burmistrzowi Wolborza z propozycj¹ kwot 

dotacji na realizacjê poszczególnych ofert. 
 
22. Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu i wysoko�ci dotacji podejmuje Burmistrz Wolborza. 
 
23. W przypadku, kiedy organizacje otrzymaùy dotacjê w wysoko�ci ni¿szej ni¿ 

wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnieñ, których celem jest doprecyzowanie 
warunków i zakresu realizacji zadania. 
 

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 

 

1. Zmiany niniejszego Programu wymagaj¹ formy przyjêtej dla jego uchwalenia. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie maj¹ przepisy 

ustawy o dziaùalno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, 
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 

 


