
ZAŁ ĄCZNIK 
do Uchwały Nr XI/75/2007 
Rady Gminy w BliŜynie 
z dnia 19 grudnia 2007r. 
 

WSTĘP  
 
Samorząd Gminy BliŜyn dąŜy w swych działaniach do równomiernego rozwoju 
Gminy oraz poprawy warunków Ŝycia jego mieszkańców. Efektywne zarządzanie nie 
jest moŜliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. Społeczna aktywność 
lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania 
potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy. 
Nieodzownym zatem elementem sprawnego zarządzania jest zwiększenie 
bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki 
społecznej. Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielstwami 
lokalnych organizacji obywatelskich zawiera Program Współpracy Gminy BliŜyn z 
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008. 
 

§ 1. 
1. Program określa, formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych 

Gminy BliŜyn z organizacjami pozarządowymi, a takŜe priorytety realizowanych 
zadań publicznych. 

2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy BliŜyn 
lub na rzecz jej mieszkańców. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę 
pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i 
suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują przepisy prawa. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: 
a) programie - naleŜy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy BliŜyn z 

organizacjami pozarządowymi w 2008 roku, 
b)  ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.), 

c) organizacjach pozarządowych - naleŜy przez to rozumieć organizacje, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy. 

 
§ 3. 

Głównymi podmiotami realizującymi program są: 
1) Rada Gminy w BliŜynie i jej komisje w zakresie: 

a) określania strategii rozwoju Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
szeroko rozumianej polityki społecznej, 

b) nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
c) utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami stałymi, a 

organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach 
będących jednocześnie obszarami działań komisji. 

2) Wójt Gminy BliŜyn w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy 
BliŜyn w zakresie: 



a) realizacji zadań wynikających z Programu poprzez ogłaszanie otwartych 
konkursów ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania i 
przekazania odpowiednich na ten cel środków w ramach budŜetu, 

b) kontroli i oceny stanu realizacji zleconego zadania pod względem 
efektywności i jakości przy pomocy Urzędu Gminy BliŜyn oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

3) Podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego realizujące zadania 
publiczne w oparciu o podpisane umowy z Gminą BliŜyn. 

 
§ 4. 

Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy BliŜyn z podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2008 rok jest kształtowanie 
demokratycznego ładu społecznego poprzez: 
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  
b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,  
c) aktywizacja społeczności lokalnej, 
d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,  
e) poprawa jakości Ŝycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 
f) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych. 

§ 5. 

 1. Współdziałanie Gminy BliŜyn z organizacjami pozarządowymi obejmuje 
współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

 2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy BliŜyn 
organizacjom pozarządowym poprzez: 
a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego 

realizację 
b) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

częściowe dofinansowanie jego realizacji 
 3. Współpraca pozafinansowa polega na wzajemnym informowaniu się o 

planowanych kierunkach działalności poprzez: 
a) utworzenie przekierowań przy stronie internetowej Gminy BliŜyn, 

umoŜliwiającej prezentację organizacji pozarządowych z terenu Gminy, 
b) przekazywanie za pomocą technologii komputerowej, lokalnych mediów 

oraz za pośrednictwem tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy BliŜyn 
bieŜących informacji związanych z realizacją Programu, 

c) zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą 
się włączyć jako realizatorzy powierzonych przez Gminę zadań, 

d) bieŜące informowanie o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji, 
podczas których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością 
statutową organizacji pozarządowych w zakresie realizowania zadań 
publicznych, 

e) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,  
w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

f)  uŜyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i 
budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku publicznego. 

  



§ 6. 
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzonego w 
oparciu o przepisy ustawy, chyba, ze przepisy szczególne przewidują odrębny tryb 
zlecania zadań. JeŜeli dane zadanie moŜna zrealizować efektywniej, powierzenie moŜe 
nastąpić w innym trybie, w szczególności w trybie określonym w przepisach o 
zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji, kosztów oraz 
porównywalności opodatkowania. 
2. Powołanie komisji konkursowej, zasady przeprowadzania konkursów, a w 
szczególności tryb oceny ofert i kontroli wykonania zadań publicznych zlecanych do 
realizacji podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego określi Wójt 
Gminy BliŜyn w drodze zarządzenia. 
 

§ 7. 
Do konkursu, o którym mowa w § 6, mogą przystąpić takŜe jednostki organizacyjne 
podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 
 

§ 8. 
1.  Dotacje nie mogą być udzielone na:  

a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budŜetu gminy lub 
jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,  

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację 
kosztów,  

c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, 
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność poŜytku 

publicznego,  
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
f) działalność polityczną i religijną.  

 
§ 9. 

W roku 2008 Gmina BliŜyn będzie wspierać lub powierzać zadania publiczne w 
zakresie:  
 
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
2. Działalności charytatywnej. 
3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
4. Ochrony i promocji zdrowia. 
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagroŜonych zwolnieniem z pracy. 
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
8. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 
9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
10. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
11. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
12. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym. 



§ 10. 
 
1. Lista zagadnień, wymienionych w § 9, informuje partnerów Programu o 
podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2008, jednak nie stanowi 
jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów naleŜą: 
wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji załoŜonych celów, 
nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby. 
2. Organizacja pozarządowa moŜe z własnej inicjatywy złoŜyć ofertę realizacji 
zadania publicznego, równieŜ takiego, które jest juŜ realizowane w inny sposób, w 
tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 

§ 11. 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 
określa uchwała budŜetowa Gminy BliŜyn na rok 2008. 
2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 
wykonania zleconego zadania określa ustawa. 
 

§ 12. 
Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 
 

 


