
                                                 Uchwała Nr  XXXVI/265/2010
                                                 Rady Gminy w Zębowicach
                                                 z dnia  25 sierpnia 2010 r.

w sprawie:
uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na 

lata 2011 – 2015

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity z 
2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy w Zębowicach uchwala:

§ 1

Uchwala się „program Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 
2011-2015 zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                      Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/265/2010
                                                                Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 sierpnia 2010 r.

PROGRAM  WSPÓŁPRACY

GMINY ZĘBOWICE

Z  ORGANIZACJAMI    POZARZĄDOWYMI

NA LATA  2011 – 2015



I. WPROWADZENIE

Gmina Zębowice dąży w swych działaniach do równomiernego rozwoju Gminy oraz poprawy 
warunków życia jej mieszkańców. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez współudziału 
i  akceptacji  ze  strony  jej  mieszkańców.  Społeczna  aktywność  lokalnych  inicjatyw 
obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz rozwoju 
poczucia  odpowiedzialności  za przyszłość  Gminy.  Elementem sprawnego zarządzania  jest 
zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki 
społecznej.  Zasady  współdziałania  władz  samorządowych  z  przedstawicielami  lokalnych 
organizacji obywatelskich zawiera Program Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami 
Pozarządowymi na lata 2011- 2015.
Program jest elementem dłogofalowej strategii rozwoju Gminy.

I. CEL  PROGRAMU

Celem  programu  jest  budowanie  partnerstwa  miedzy  Gminą  Zębowice  i  organizacjami 
pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych poprzez:
1) włączenie  tych  podmiotów  do  działalności  społecznie  użytecznej,  na  rzecz  pożytku 

publicznego, w realizację zadań Gminy Zębowice,
2) pełniejsze  zaspokojenie  potrzeb  społecznych,  a  przez  to  poprawę  jakości  życia 

mieszkańców Gminy Zębowice,
3) zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w procesie tworzenia polityki lokalnej,
4) umacnianie  w  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  swoje 

otoczenie i wspólnotę lokalną,
5) integrację  podmiotów  polityki  lokalnej  obejmującej  swym  zakresem  sferę  zadań 

publicznych,
6) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.

II. ZAKRES  PODMIOTOWY

Podmiotami programu są, z jednej strony, organy samorządu Gminy Zebowice, a z drugiej 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa  do  Kościoła  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  stosunku  Państwa  do   innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

2) stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego,  prowadzące,  odpowiednio  do 
terytorialnego  zakresu  działania  organów  samorządu  Gminy  Zębowice,  działalność 
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom tych organów.

W realizacji programu po stronie Gminy Zębowice uczestniczą:
1) Rada  Gminy  i  jej  Komisje,  w  zakresie  wytyczania  polityki  społecznej  i  finansowej 

Gminy,
2) Wójt w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy Zębowice wytyczonej 

przez Radę Gminy,
3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których 
mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 



przedkładania Wójtowi Gminy propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie 
dotacji,

4) Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie: 
a) utrzymywania  kontaktów  miedzy  władzami  samorządowymi  a  organizacjami 

pozarządowymi w celu ułatwienia bieżącego przepływu informacji,
b) koordynacji współpracy służb Gminy z organizacjami pozarządowymi,
c) doradztwa władzom Gminy w sprawach dotyczących sektora pozarządowego,
d) kreowania  koncepcji  współpracy  między  władzami  samorządowymi  a  organizacjami 

pozarządowymi.

III. ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

Gmina Zebowice  prowadzi  działalność  w sferze  zadań publicznych  określonych  w art.  4 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  wymienionej  ustawy 
prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów Gminy Zębowice, 
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

IV. FORMY  I ZASADY  WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywać 
się będzie w szczególności w formach:
1) zlecania  organizacjom pozarządowym  oraz  podmiotom  wymienionym  w art.  3  ust.  3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych 
– na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie w formach:

a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 
ich realizacji:

b) powierzania wykonywania zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług na 
zasadach  i  w  trybie  określonym  w  przepisach  o  zamówieniach  publicznych,  przy 
porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania,

c) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Podstawowym  kryterium  decydującym  o  podjęciu  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Zębowice lub 
na rzecz jej mieszkańców.

3. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, efektywności, 
uczciwej  konkurencji,  partnerstwa  i  suwerenności  stron,  a  wzajemne  oddziaływania 
regulują przepisy prawa.

4. Zlecanie  zadań  publicznych  organizacjom  pozarządowym  odbywa  się  po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu o 
przepisy ustawy.

V. ZADANIA  PRIORYTETOWE  GMINY  ZĘBOWICE

Ustala się na lata 2011-2015 następujące zadania priorytetowe Gminy Zębowice, które mogą 
być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
2) wspieranie  działań  zmierzających  do  podtrzymywania  tradycji  i  kultury  mniejszości 

narodowych i etnicznych,



3) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) wspieranie działań na rzecz osób starszych,
5) upowszechnianie  kultury  fizycznej,  w  tym  prowadzenie  sportowych  szkoleń  dzieci  i 

młodzieży oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,
6) promocja zdrowego trybu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
7) wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Lista  wymienionych  zagadnień  informuje  partnerów  Programu  o  podstawowych 
priorytetowych  kierunkach  działań  w  latach  2011-2015,  jednak  nie  stanowi  jedynego 
kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana 
efektywność i skuteczność w realizacji złożonych celów, nowatorstwo metod działania oraz 
posiadane  zasoby.  Organizacja  pozarządowa  może  z  własnej  inicjatywy  złożyć  ofertę 
realizacji zadania publicznego, również takiego, które jest już realizowane w inny sposób, w 
tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy.

VI. OCENA  REALIZACJI  PROGRAMU

Wójt  Gminy Zębowice do dnia 31 stycznia następnego roku dokona oceny realizacji  tego 
programu i przedłoży tę ocenę Radzie Gminy w Zębowicach.

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Program  reguluje  zasady  współdziałania  władz  samorządowych  z  organizacjami 
pozarządowymi w latach 2011-2015.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określą 
uchwały budżetowe Rady Gminy na lata 2011-2015.

3. Organizacja  pozarządowa  w  okresie  otrzymywania  dotacji  jest  zobowiązana  do 
zamieszczenia  w  swoich  materiałach  informacyjnych  zapisu  o  finansowaniu  lub 
dofinansowaniu zadania przez Gminę Zębowice.
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