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UCHWAŁA Nr VIII/51/11 
Rady Gminy Bukowsko  
z dnia 22 czerwca 2011 r  

 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Bukowsko 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 ” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.), oraz art. 
5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536), po przeprowadzeniu  
konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
 
Rada Gminy Bukowsko 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 

Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 
2011, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/51/11 

Rady Gminy Bukowsko  
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BUKOWSKO 
 

Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
 

NA ROK 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bukowsko, czerwiec 2011 r. 
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Rozdział I  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1  
 

1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Bukowsko  
     z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”, zwanym dalej Programem   
     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 2010 r  
Nr 234, poz. 1536 ); 

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje 
pozarządowe  oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których 
mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy; 

3) konkursie ofert – należy przez to rozumieć realizację zadania 
publicznegodrogą jego zlecenia organizacji pozarządowej wybranej na 
zasadach określonych w ustawie; 

4) zakupie usług – należy przez to rozumieć realizacje zadania 
publicznego poprzez jego zlecenie organizacji pozarządowej lub 
innemu podmiotowi wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r  Nr 113, poz. 
759 z późn. zm. ) 

 
§ 2  

 
1. Ustanowiony Program jest wyrazem polityki władz Gminy wobec 

organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości 
rozwijania się i działania na terenie Gminy Bukowsko.  

2. Program obejmuje współpracę z tymi organizacjami pozarządowymi, 
które  
działają na rzecz Gminy i jej mieszkańców bez względu na siedzibę 
organizacji. 
 

§ 3 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta jest na wzajemnej 
suwerenności stron, partnerstwie, efektywności , uczciwej konkurencji i 
jawności. 
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§ 4 

Celem bezpośrednim Programu jest włączenie organizacji pozarządowych 
działających na terenie Gminy Bukowsko w proces rozwoju społeczno – 
kulturalnego gminy i regionu. Celem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi jest:  

� zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy określonych w ustawie, 
� restrukturyzacja procesów zarządzania w organizacjach, 
� wzmocnienie siły finansowej lokalnych organizacji, 
� przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego grup i osób, 
� udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii 

Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań 
własnych Gminy. 

 
Rozdział II  

Obszary współpracy 
 

§ 5  
 

W roku 2011 Gmina Bukowsko będzie wspierać i zlecać zadania w zakresie 
upowszechniania kultury, sztuki i tradycji. 
 

Rozdział III  
Formy współpracy  

 
§ 6  

 
Władze Gminy Bukowsko podejmą współpracę z organizacjami pozarządowymi  
w następujących formach: 

1. poprzez zlecanie podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach  
określonych w ustawie, 

2. poprzez współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych  
źródeł, informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach 
udzielania dotacji czy też opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł 
zewnętrznych, 

3. poprzez użyczanie obiektów komunalnych na potrzeby prowadzenia tej  
działalności. 
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§ 7  

 
1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą składać propozycje 

dotyczące rocznego programu współpracy na rok 2012 w terminie do 20 
października 2011. 

2. Wójt Gminy uwzględniając propozycje organizacji przygotowuje projekt 
uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2012 w terminie do  
30 listopada 2011 r.  

 
§ 8  

 
W realizacji zadań, o których mowa w § 5 Wójt Gminy Bukowsko  w drodze 
zarządzenia:  

1. określi warunki i ogłosi konkurs ofert, 
2. określi rodzaj zadania, 
3. powoła komisję konkursową. 

 
§ 9 

 
1. Zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie konkursu ofert oraz  

przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:  

1) jeden radny desygnowany przez Komisję Kultury, Sportu i 
Turystyki 

2) kierownik referatu kultury, 
3) pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta Gminy. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu najlepszej oferty, zawarta 
zostanie 
Umowa pomiędzy Gminą Bukowsko a organizacją składającą ofertę na 
wykonanie zadań zleconych. 

 
§ 10  

 
Informacje na temat udzielonych organizacjom dotacji i zadań, jakie zostały im 
zlecone do realizacji Wójt Gminy ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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§ 11  

 
Realizację programu koordynuje kierownik referatu kultury w Urzędzie Gminy 
Bukowsko. 
Do jego obowiązków należy:  
 

1) przygotowanie projektów: 
� szczegółowego zakresu zadań, 
� warunków i organizacji konkursu ofert, 
� umowy pomiędzy Gminą a organizacjami, którym zleca się wykonanie 

zadań. 
2) bieżąca kontrola nad realizacją zadań, 
3) bieżące informowanie Wójta Gminy o realizacji zleconych zadań, 
4) zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań. 


